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ملخص: 
هدفت الدرا�سة احلالية اإىل معرفة حتديد تقديرات م�رشيف مقرر الرتبية العملية يف جامعة 
العملية.والتعرف  الطلبة املعلمني ملقرر الرتبية  القد�ص املفتوحة للنماذج امل�ستخدمة يف تقومي 
اجلامعية،  واخلربة  والتخ�س�ص،  العلمية،  والرتبة  العلمي،  واملوؤهل  اجلن�ص،  متغريات:   دور  اإىل 
التقوميية  للنماذج  الأكادمييني  امل�رشفني  تقدير  واملنطقة يف  املقرر  الإ�رشاف على  وعدد مرات 
وم�رشفة. م�رشفًا   )94( من  الدرا�سة  جمتمع  العملية.وتكّون  الرتبية  ملقرر  العملي  التدريب  يف 
وتكونت ال�ستبانة من )36( فقرة بح�سب مقيا�ص (ليكرت اخلما�سي) .وقد تاأكد الباحث من �سدقها، 
وَح�سَب معامل ثباتها بطريقة التجزئة الن�سفية حيث بلغ )0.89( ، وح�سب معامل الت�ساق الداخلي 
(كرونباخ األفا) حيث بلغ )0.92( .كما اُ�ستخدمت »�سحيفة« يف اللقاءات مع املجموعات البوؤرية 

للم�رشفني الأكادمييني.
للنماذج  العملية  الرتبية  مقرر  م�رشيف  تقدير  بدرجة  اخلا�سة  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت 
امل�ستخدمة يف تقومي الطلبة املعلمني يف التدريب العملي ملقرر الرتبية العملية:  اأن درجة التقدير 
الأكادمييني  امل�رشفني  ا�ستجابات  متو�سطات  يف  اختالف  وجود  النتائج  اأظهرت  كما  مرتفعة، 
العملية،  والرتبة  العلمي،  واملوؤهل  اجلن�ص،  متغريات:   اإىل  تعزى  التقوميية  للنماذج  لتقديرهم 

والتخ�س�ص ل�سالح الرتبية، واخلربة اجلامعية، وعدد مرات الإ�رشاف على املقرر، واملنطقة.
واأو�سى الباحث ب�رشورة �سياغة النماذج التقوميية للتدريب العملي ملقرر الرتبية العملية 

مبا يتفق واأهداف املقرر، وتقومي اأداء الطالب املعلم من جميع جوانبه.
الكلمات املفتاحية: 

التقومي، مناذج التقومي، الطلبة املعلمني، التدريب العملي، الرتبية العملية، برنامج الرتبية، 
جامعة القد�ص املفتوحة، امل�رشف الأكادميي.
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Abstract: 
This study aims to identify the practical education supervisors’ evaluation 

for the forms used to evaluate the student teachers in the stage of application 
of the course called “Practical Education”.In addition to that, it attempts to 
identify the roles of gender, academic qualification, specialization, university 
experience and the number of supervision times on the course, and the area 
variables in the academic supervisors’ evaluation for the evaluative forms 
in practical training of the course called “Practical Education”.The study 
population consisted of (94) supervisors.The questionnaire used consisted of 
(36) items according to Likert Quintet Scale.Its validity was verified and its 
reliability coefficient (0.89) was calculated according to the half- partition 
method.Its coefficient of internal consistency (0.92) was calculated according 
to Chronbach Alpha Equation.Furthermore, a “journal” was used in the 
meetings of the focal groups of the academic supervisors.

The findings of the study were as follows:  concerning supervision the 
evaluation degree of the forms used in evaluating student teachers in practical 
training of the course called “Practical Education” was high.The findings 
also showed differences in the averages of academic supervisors’ responses on 
their evaluations of the evaluative forms that were attributed to the variables 
of:  gender, academic qualification, scientific rank, specialization, university 
experience, number of supervision times on the course, and area.

The researcher supplied several recommendations including the 
necessity to formulate the evaluative forms of practical training of the course 
called “Practical Education” in accordance with the course objectives and 
evaluating the performance of the student teachers from all aspects.

Key Words
Evaluation, evaluation forms, student teachers, practical training, 

education practice, the education program, Al- Quds Open Uviversity, 
education academic supervisor.
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مقدمة: 
اأحدثت التطورات التي �سهدها العامل يف جمالت الت�سالت والتكنولوجيا انعكا�سات على 
على  ُتقدم  اجلامعات  جعل  اأخرى.مما  ناحية  من  اجلامعي  والتعليم  ناحية،  من  الرتبوي  النظام 
مراجعة براجمها وخططها الدرا�سية ومقرراتها، لتتنا�سب مع هذه التطورات، وذلك حتى ت�ستطيع 

اإيجاد الفرد القادر على مواكبة هذه التغريات، والرقي باملجتمع نحو الأف�سل.
وبني اإبراهيم )2003( �رشورة اإعداد املعلم وتدريبه مع الأخذ يف احل�سبان تنمية مدركاته 
يتفق  مبا  �سلوكه  وتعديل  ومهاراته،  قيمه  وتنمية  فكره،  ت�سكيل  خالل  من  الرتبية  مفهوم  حول 
ومتطلبات مهنة التدري�ص مع التاأكيد على تنمية وعيه مبظاهر التغيري يف املجتمع ودور الرتبية 
للمعرفة  واملكمل  الأ�سا�ص  العامل  هو  امليداين  التدريب  اأن   ، (هري�ست)  اعترب  فيه.كما  والتعليم 

. )Smith, 2004( املهنية، ودليل اختباري �سارم
وت�سمل الرتبية العملية جممل الأن�سطة واخلربات التي تنظم يف اإطار برامج تربية املعلمني، 
التي يحتاجها يف  وامل�سلكية  املهنية  الكفايات  اكت�ساب  املعلم على  الطالب  وت�ستهدف م�ساعدة 
املتعاونة  املدار�ص  يف  العملي  للتدريب  املعلم  الطالب  يخ�سع  التعليمية.حيث  ملهماته  اأدائ��ه 
(التدريبية) ، وي�سرتك فيها الطالب املعلم وامل�رشف الأكادميي واملعلم املتعاون ومدير املدر�سة 
يف املدر�سة املتعاونة، ومتر بثالث مراحل هي:  امل�ساهدة، وتعني املالحظة الفاح�سة الهادفة، 
حدود  داخل  وفعاليات  اأن�سطة  من  حوله  يدور  ما  مل�ساهدة  الفر�سة  املعلم  للطالب  ُيتاح  وفيها 
وتعني  امل�ساركة،  فهي  الثانية،  املرحلة  اأما  واملمار�سة،  وامل�ساركة،  الدرا�سية  والغرفة  املدر�سة 
اأم  ال�سف  غرفة  داخل  �سواء  املعلم  الطالب  اإىل  توكل  التي  املهمات  من  لعدد  اجلزئية  امل�ساركة 
خارجه، وقد تكون امل�ساركة ب�سكل م�ستقل اأو مب�ساعدة املعلم املتعاون، اأما املرحلة الثالثة، فهي 
مرحلة املمار�سة، وتعرف مبرحلة التطبيق العملي حيث يقوم بها الطالب املعلم بتنفيذ ما خطط 
له لوحده يف موقف تعليمي فعلي، وهنا يف�سل اأن ميار�ص الطالب املعلم املوقف التعليمي كاماًل 

(جامعة القد�ص املفتوحة، -2008 ب-) .
اأثناء  يف  املعلم  منها  ي�ستفيد  التي  التدري�سية  املهارات  بع�ص  اأهمية  الرّتبويون  ويرى 
التخطيط،  مهارات  اأهمها:   امليداين،  التطبيق  برامج  يف  وتدريبه  تاأهيله  اأثناء  ويف  اخلدمة، 
ومهارات التنفيذ، ومهارات التقومي.وما يندرج حتتها من مهارات تدري�سية اأخرى كاإدارة التعلم، 
ومو�سوعي  دقيق  ب�سكل  الطالب  اأداء  قيا�ص  يحقق  ب�سكل  وت�سميمها  التقومي،  اأدوات  وحتديد 

(Warld, 1996؛ وزيتون، 1996؛ و�سعادة واآخرون، 2006) .
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ي�سهم يف  واأن هذا  التعلم،  الفعلية يف  املمار�سة  اأهمية  اإىل   )2006( واآخرون  �سعادة  وي�سري 
احتفاظ املتعلم باخلربات لفرتات طويلة.كما اأن عملية التعاي�ص مع املوقف املراد تعلمه من خالل 

. )Shenker et.al., 1996( التدريب، ي�سهم يف اكت�ساب املهارات وغريها
وحتى حتقق الرتبية العملية اأهدافها، ل بد من اختيار امل�رشف الأكادميي املنا�سب، الذي 
يت�سف مبجموعة من ال�سفات منها:  اأن يكون متخ�س�سًا يف املادة الدرا�سية التي ي�رشف عليها، 
واأن يكون تربويًا ليتفهم اأبعاد العملية التعليمية، وملمًا باجتاهات التدريب، واأن يكون مو�سوعيًا، 

وا�سع الأفق، وثيق ال�سلة باملتدربني، ل ي�سعرهم بالإحباط (حماد، 2005) .
كما ل يقل دور املعلم املتعاون ومدير املدر�سة املتعاونة اأهمية عن دور امل�رشف الأكادميي، 
حيث اإن اهتمام كل منهما بالطالب املعلم يف التدريب العملي وتقدمي الدعم املنا�سب له، ي�سهم 
يف جناح الطالب اأو ف�سله يف اكت�ساب املهارات امل�سلكية والأدائية التي متكنه من القيام بدوره 
الفاعل يف مهنة التعليم م�ستقباًل.ويتطلب من املعلم املتعاون اأن يكون ُملمًا باملهارات التدري�سية، 
الإن�سانية.ومن  ال�سخ�سية  للخ�سائ�ص  امتالكه  اإىل  اإ�سافة  وتقوميه،  وتنفيذه  للدر�ص  كالتخطيط 
الكفايات  مقيمًا،  م�رشفًا  باعتباره  املتعاونة  املدر�سة  مدير  بها  يت�سف  اأن  يجب  التي  الأم��ور 
الإدارية والإ�رشافية الفاعلة، وتوفري املناخ النف�سي والجتماعي املنا�سب للتعلم، اإ�سافة اإىل تقدمي 
الإر�سادات الهادفة اإىل بناء �سخ�سيته وخرباته ب�سكل يتما�سى والتغريات احلا�سلة يف املجتمع 

من ناحية، والنظام الرتبوي والتعليمي من ناحية اأخرى.
وم�سلكيًا،  اأكادمييًا  اإعداداً  املعلم  الطالب  اإعداد  اإىل  اجلامعات  يف  الرتبية  برامج  وت�سعى 
ليكون قادراً على القيام بعمله بعد التخرج، وحتى يكون مالكًا للكفايات النظرية والأدائية يف 
مهنة التعليم.وي�سهم برنامج الرتبية يف �سقل �سخ�سية الطالب من خالل اخلربات التي مير بها 
والفعاليات  والأن�سطة  واللكرتونية،  الوجاهية  الدرا�سية  املقررات  يف  اجلامعية  رحلته  خالل 

وغريها. والتعيينات 
وتهدف الرتبية العملية ب�سكل عام اإىل اإعداد الأفراد ليكونوا معلمني بالعتماد على اأدوار 
ترتبط  اأن  ينبغي  لذلك  ومواقفهم،  املتعاونني  واملعلمني  واملدربني،  والإداري��ني،  امل�رشفني، 
برنامج  مع  التدريب  مكونات  بني  ال�سلة  توثِّق  واأن  التدري�ص،  مهنة  بحاجات  العملية  الرتبية 
اإعداد املعلم، و يتاأتى ذلك من مقابلة الن�ساطات التدريبية مع الأدوار املتوقعة للمعلم يف عامل 

. )Arora, 2006( اليوم
ومن اأجل حتقيق اأهداف الرتبية العملية، ل بد من العتماد على اأدوات التقومي اجليدة التي 
اأدوات التقومي يف النماذج  اأداء الطالب املعلم يف اجلانبني العملي والنظري، حيث تتمثل  تقي�ص 
التقوميية والختبارات النظرية »التحريرية«، حيث يخ�سع الطالب املعلم اإىل الختبارات النظرية 
التي تقي�ص اجلانب النظري لديه، وقيا�ص اأداء الطالب املعلم يف اجلانب العملي من خالل املالحظة 
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حف – التقوميية يف اأثناء التدريب امليداين.كما تختلف هذه اجلامعات  با�ستخدام النماذج – ال�سّ
التقوميية،  النماذج  عليها  تركز  التي  والفقرات  واآلياته،  العملي  للتدريب  املخ�س�سة  الفرتة  يف 
التعليمي  للموقف  التخطيط والتنفيذ والتقومي  اأنها تتفق يف بع�ص جمالتها وفقراتها مثل:   اإل 

التعلمي.
ثم  التدريب،  فرتة  اأثناء  املطلوبة  ات  املهمَّ حتديد  يف  واأدوات��ه  التقومي  اأهمية  وتكمن 
املعلم  الطالب  اأداء  تقومي  على  الأدوات  هذه  تعمل  كما  التدريب،  اأثناء  ومتابعتها  مالحظتها 
التعليمي  املوقف  عنا�رش  جلميع  تناولها  خالل  من  وذلك  مو�سوعية،  وب�سورة  م�ستمر  ب�سكل 
ال�سخ�سية  وال�سفات  واملتابعة  والتقومي  والتنفيذ  كالتخطيط  ومتكامل  مرتابط  ب�سكل  التعلمي 

(�سابر وفوده، 1987) .
ويقوم التقومي على التفح�ص امل�ستمر لكل املعلومات املتوافرة اخلا�سة بجميع العنا�رش، 
وذلك للوقوف على درجة التغري احلا�سل عندهم، وتكوين اأحكام �سادقة عنهم وعن فعالية الربامج 

التي تقدم للطلبة (جامعة القد�ص املفتوحة، -2008 اأ) .
اأداء الطالب املعلم، تطبق جامعة القد�ص  اأهمية النماذج التقوميية يف تقومي  وانطالقا من 
املفتوحة ثالثة مناذج تقوميية لتقومي اأداء الطلبة املعلمني يف مقرر الرتبية العملية، حيث يت�سمن 
النموذج الأول:  منوذج تقومي اأداء الطالب املعلم الذي يعباأ من قبل امل�رشف الأكادميي، ويت�سمن 
البيانات العامة كا�سم الطالب املعلم، والتخ�س�ص، واليوم، والتاريخ، واحل�سة، واملادة، واملو�سوع، 
والفعاليات اخلا�سة بالتخطيط والتنفيذ والتقومي للموقف التعليمي، وال�سفات ال�سخ�سية الذاتية، 
واإج��راءات  املعلم  الطالب  عند  ال�سعف  جوانب  باإظهار  املتعلقة  العامة  املالحظات  اإىل  اإ�سافة 

املتابعة له من قبل امل�رشف الأكادميي ومدير املدر�سة املتعاونة واملعلم املتعاون.
في�ستمل  املتعاونة،  املدر�سة  مدير  قبل  من  يعباأ  الذي  التقومي  منوذج  الثاين،  النموذج  اأما 
على البيانات العامة للطالب املعلم، والفعاليات التي تتعلق بان�سباط الطالب، واحرتامه للوقت، 
والتعاون  التوجيهات،  وتقبل  املدر�سية،  الأن�سطة  يف  وامل�ساركة  املدر�سية،  بالأنظمة  والتزامه 
الفريق، والهتمام بالطلبة من خالل متابعة م�سكالتهم.ويت�سمن املالحظات  الزمالء بروح  مع 

اخلا�سة مبدير املدر�سة.
املعلم  قبل  من  يعباأ  الذي  املعلم  الطالب  اأداء  تقومي  منوذج  الثالث،  النموذج  ويت�سمن 
املتعاون على البيانات العامة املتعلقة بالطالب، وعلى الفعاليات التي تركز على املظهر العام، 
واملعرفة العلمية والتمكن منها، والتخطيط للتدري�ص، وا�ستخدام اأ�ساليب تدري�سية فعالة وو�سائل 
تعليمية مالئمة، وا�ستخدام اأ�ساليب تقومي مالئمة، والقدرة على التحديد والبتكار، وتطوير الذات، 
وا�ستخدام اأ�ساليب التعزيز املنا�سبة، والقدرة على ال�سبط ال�سفي والإدارة ال�سفية، وتقبل الطالب 

واحرتام اأفكارهم، وتقبل التوجيه والنقد (جامعة القد�ص املفتوحة، 2010) : 
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اإىل  النظرة  تغيري  على  التقومي،  اأ�ساليب  تناولت  التي  الهادفة  الرتبوية  البحوث  وقد عملت 
خمتلف اأبعاد العملية الرتبوية، فاأ�سبحت النظرة احلديثة اإىل الرتبية على اأنها عملية تهدف اإىل 
اإىل وجهة النظر هذه، نتوقع من كل برنامج اأو مقرر درا�سي اأن  اإحداث تغري يف الفرد، وا�ستناداً 

يحدث تغريات يف الفرد (جامعة القد�ص املفتوحة، -2008 اأ- :  55) .
الالزمة  اخلربات  اكت�سابه  و�رشورة  التعليم،  ملهنة  املعلم  اإعداد  يف  املقرر  هذا  ولأهمية 
التي مُتكن الطالب املعلم من ممار�سة اأدواره بال�سكل الذي يوؤدي اإىل الإبداع والتميز، فقد اأ�سارت 
اأن ميتلك املعلم منظومة من  اإىل   2008 اإعداد املعلمني وتاأهيلهم يف فل�سطني عام  اإ�سرتاتيجية 
نوعية  لتطوير  وذلك  الإيجابية،  والجتاهات  والقيم  والتخ�س�سية  العامة  واملهارات  املعارف 
والتعليم  الرتبية  (وزارة  امل�ستمر  املهني  وتطوره  املعلم  اإعداد  خالل  من  فل�سطني،  يف  التعليم 

. (2008 العايل الفل�سطينية، 
ونتيجة التغري احلا�سل يف امليدان الرتبوي الفل�سطيني، وانطالقًا من اأهمية الرتبية العملية، 
يف اإعداد الطالب املعلم، ت�سعى جامعة القد�ص املفتوحة اإىل العمل على تطوير الرتبية العملية ومبا 
ين�سجم مع اإ�سرتاتيجية تاأهيل املعلمني يف فل�سطني، والعمل على درا�سة الرتبية العملية مبختلف 
مواكبة  لي�ستطيع  ومهنيًا  اأكادمييًا  اإعداداً  املعد  املعلم  بالطالب  للخروج  وق�ساياها  عنا�رشها 
التغريات احلا�سلة، وللو�سول اإىل املعلم املبدع واملبتكر.وهذا يدعونا اإىل مراجعة اأدوات التقومي 
الرئي�سة لتقومي اأداء الطالب املعلم، باعتبارها عن�رشاً رئي�سًا يف التدريب العملي، وبالتايل جودة 
النماذج التقوميية للتدريب العملي ي�سهم يف جودة قيا�ص اأداء الطالب املعلم، وت�سخي�ص مواطن 
التدريب  يف  املعلم  الطالب  لتقومي  تقوميية  مناذج  اإىل  الو�سول  �سبيل  يف  عنده  وال�سعف  القوة 

العملي، الذي من �ساأنه اأن ي�سهم يف تقدير اأداء الطالب املعلم ب�سكل دقيق.

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
الدرا�سية كل ح�سب تخ�س�سه، ويخ�سع يف  لدرا�سة املقررات  الرتبية  يخ�سع طلبة برنامج 
كل مقرر للتقومي، وعادة ما يكون من خالل النماذج واملواد التعليمية والختبارات والتعيينات 
واملعايري  املوا�سفات  �سوء  يف  القيا�ص  اأدوات  ت�سمم  اأن  بد  ل  اأهدافها  حتقق  والتقارير.وحتى 
اجليدة، والأهداف التعّلمية للمقرر، حيث �سي�سهم ذلك يف اإيجاد تقدير حقيقي ملا ميتلكه الطالب 

من خربات معرفية عقلية، واأدائية وغريها.
جوانبها  من  وتطويرها  الرتبوية  املنظومة  حتديث  يف  الرتبوي  التقومي  دور  من  واإنطالقًا 
يرتبط  باأ�سكاله  التقومي  عن  حديث  واأي  للتقومي،  نظامًا  متتلك  ل  جودة  لأي  جدوى  فال  كافة، 
من  التاأكد  يف  التقومي  دور  يحقق  مبا  املخرجات،  هذه  لقيا�ص  معينة  وبنظم  تعليم،  مبخرجات 

جودة العملية التعليمية (�سعد، 2005) .



تقويم مناذج تقويم أداء الطلبة املعلمني ملقرر الرتبية العملية يف برنامج الرتبية يف جامعة القدس املفتوحة

اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح94

هذه  تاأتي  العملية،  الرتبية  ملقرر  التقوميية  النماذج  تطوير  اأجل  ومن  �سبق،  ملا  ونتيجة 
الدرا�سة بهدف درا�سة النماذج التقوميية امل�ستخدمة يف تقومي اأداء طلبة مقرر الرتبية العملية يف 
التدريب العملي يف جامعة القد�ص املفتوحة، وذلك لت�سخي�ص نقاط �سعفها وقوتها، ملعاجلة اأوجه 
الق�سور وتدعيم اأوجه القوة.حيث ُيعد مقرر الرتبية العملية العمود الفقري لربامج اإعداد املعلم يف 
الكليات واجلامعات، وذلك لكونه يتيح للطلبة فر�ص التطبيق العملي للمعارف واملهارات النظرية 
النظري والعملي،  ي�ستمل على اجلانبني  الذي  امل�ستهدف  اإىل طبيعة املقرر  اكت�سبها.اإ�سافة  التي 

والذي يلتحق به اأكرث من )1500( طالب يف كل ف�سل درا�سي يف جامعة القد�ص املفتوحة.
وتتحدد م�سكلة الّدرا�سة بال�سوؤال الرئي�س االآتي: 

اأداء  تقومي  مناذج  فقرات  على  االأكادمييني  امل�رضفني  تقديرات  متو�سطات  ما 
الطلبة املعلمني يف التدريب العملي ملقرر الرتبية العملية يف برنامج الرتبية يف 

جامعة القد�س املفتوحة؟ 
ويتفرع عن ال�سوؤال الرئي�س االأ�سئلة الفرعية االآتية: 

اأداء . 1 تقومي  مناذج  فقرات  على  الأكادمييني  امل�رشفني  تقديرات  متو�سطات  تختلف  هل 
الطلبة املعلمني يف التدريب العملي ملقرر الرتبية العملية يف برنامج الرتبية يف جامعة القد�ص 

املفتوحة باختالف متغري اجلن�ص؟ 
اأداء . 2 تقومي  مناذج  فقرات  على  الأكادمييني  امل�رشفني  تقديرات  متو�سطات  تختلف  هل 

الطلبة املعلمني يف التدريب العملي ملقرر الرتبية العملية يف برنامج الرتبية يف جامعة القد�ص 
املفتوحة باختالف متغري املوؤهل العلمي؟ 

اأداء . 3 تقومي  مناذج  فقرات  على  الأكادمييني  امل�رشفني  تقديرات  متو�سطات  تختلف  هل 
الطلبة املعلمني يف التدريب العملي ملقرر الرتبية العملية يف برنامج الرتبية يف جامعة القد�ص 

املفتوحة باختالف متغري الرتبة العلمية؟ 
اأداء . 4 تقومي  مناذج  فقرات  على  الأكادمييني  امل�رشفني  تقديرات  متو�سطات  تختلف  هل 

الطلبة املعلمني يف التدريب العملي ملقرر الرتبية العملية يف برنامج الرتبية يف جامعة القد�ص 
املفتوحة باختالف متغري التخ�س�ص؟ 

اأداء . 5 تقومي  مناذج  فقرات  على  الأكادمييني  امل�رشفني  تقديرات  متو�سطات  تختلف  هل 
الطلبة املعلمني يف التدريب العملي ملقرر الرتبية العملية يف برنامج الرتبية يف جامعة القد�ص 

املفتوحة باختالف متغري اخلربة اجلامعية؟ 
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اأداء . 6 تقومي  مناذج  فقرات  على  الأكادمييني  امل�رشفني  تقديرات  متو�سطات  تختلف  هل 
الطلبة املعلمني يف التدريب العملي ملقرر الرتبية العملية يف برنامج الرتبية يف جامعة القد�ص 

املفتوحة باختالف متغري عدد مرات الإ�رشاف على املقرر؟ 
اأداء . 7 تقومي  مناذج  فقرات  على  الأكادمييني  امل�رشفني  تقديرات  متو�سطات  تختلف  هل 

الطلبة املعلمني يف التدريب العملي ملقرر الرتبية العملية يف برنامج الرتبية يف جامعة القد�ص 
املفتوحة باختالف متغري املنطقة؟ 

أهداف الدراسة: 
�سعت هذه الدرا�سة اإىل حتقيق الهدفني االآتيني: 

حتديد متو�سطات تقديرات م�رشيف مقرر الرتبية العملية يف برنامج الرتبية يف جامعة  ●
القد�ص املفتوحة على فقرات مناذج تقومي اأداء الطلبة املعلمني.

حتديد دور املتغريات:  اجلن�ص، واملوؤهل العلمي، والرتبة العملية، والتخ�س�ص، واخلربة  ●
متو�سطات  يف  التعليمية،  واملنطقة  العملية،  الرتبية  مقرر  على  الإ�رشاف  مرات  وعدد  اجلامعية، 
تقديرات امل�رشفني الأكادمييني لنماذج تقومي اأداء الطلبة املعلمني يف برنامج الرتبية يف جامعة 

القد�ص املفتوحة.

أهمية الدراسة: 
تتمثل اأهمية الدرا�سة باأنها تهتم بدرا�سة حمور اأ�سا�سي من حماور التقومي الرتبوي، األ وهو 
الرّتبية  العملي ملقرر  التدريب  الطلبة املعلمني يف  اأداء  الّتقوميية امل�ستخدمة يف تقومي  النماذج 

العملية، كما تتمثل اأهميتها يف جوانب اأخرى هي: 
تعدُّ الّدرا�سة الأوىل- يف حدود علم الباحث- التي تبحث يف مناذج تقومي اأداء الطالب  ●

املعلم يف التدريب العملي ملقرر الرتبية العملية يف جامعة القد�ص املفتوحة، وحتديد نقاط القوة 
وال�سعف فيها.

على  ● ي�رشفون  ومن  املفتوحة،  القد�ص  الرتبية يف جامعة  برنامج  امل�سوؤولني يف  اإفادة 
متابعة الرتبية العملية يف اجلامعة، الأمر الذي ي�ساعدهم يف بناء مناذج تقوميية بديلة اأكرث دقة 

وفاعلية يف تقومي الطلبة املعلمني يف التدريب العملي للمقرر.
يف  ● الآخرون  الباحثون  منها  ي�ستفيد  بحثية،  اأ�سا�سية  قاعدة  تقدمي  على  الدرا�سة  تعمل 

درا�سات لحقة.
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حمددات الدراسة:  
متت هذه الدرا�سة يف اإطار املحددات االتية: 

املحددات املفاهيمية: تتحدد باملفاهيم وامل�سطلحات امل�ستخدمة يف الدرا�سة، وتتحدد . 1
مبو�سوع تقومي مناذج اأداء الطلبة املعلمني يف مقرر الرتبية العملية يف برنامج الرتبية بجامعة 

القد�ص املفتوحة، من وجهة نظر امل�رشفني الأكادمييني.
الدرا�سية . 2 واملراكز  التعليمية  املناطق  على  احلالية  الدرا�سة  اقت�رشت  املكاين:  املحدد 

اجلنوبية-  واملحافظات  الغربية-  ال�سفة  ال�سمالية-  املحافظات  يف  املفتوحة  القد�ص  جلامعة 
قطاع غزة- .

املحدد الب�رضي: اقت�رشت الدرا�سة احلالية على م�رشيف مقرر الرتبية العملية يف برنامج . 3
الرتبية يف جامعة القد�ص املفتوحة.

4 . /2010 ل الّدرا�سي الثاين من العام اجلامعي  املحدد الزماين: اأجريت الدرا�سة يف الف�سّ
2011 م.

التعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسة: 
تتمثل اأهم املفاهيم اأو امل�سطلحات التي وردت يف الدرا�سة والتي حتتاج اإىل تو�سيح يف 

االآتي: 
املتعلقة  ◄ والبيانات  املعلومات  جلمع  الباحث  بها  يقوم  منظمة  بحثية  عملية  التقومي: 

وت�سنيفها  وتبويبها  العملية  الرتبية  ملقرر  العملي  التدريب  يف  املعلمني  الطلبة  تقومي  بنماذج 
وحتليلها، وذلك للتو�سل اإىل مدى فاعليتها وتطويرها.

العملي،  ◄ التدريب  يف  املعلم  الطالب  اأداء  بها  وم  ُيقَّ التي  النماذج  هي  التقومي:  مناذج 
القد�ص املفتوحة، وحتتوي على جمالت وفقرات  واملعتمدة من قبل برنامج الرتبية يف جامعة 
عدة.وهي ثالثة مناذج:  النموذج الذي يعباأ من قبل امل�رشف الأكادميي، والنموذج الذي يعباأ من 

قبل مدير املدر�سة املتعاونة، والنموذج الذي يعباأ من قبل املعلم املتعاون
املتعاونة،  ◄ املدار�ص  يف  العملي  للتدريب  املعلم  الطالب  فيها  يخ�سع  العملي:  التدريب 

لفرتة )60( �ساعة تدريبية موزعة على اأربعة اأ�سابيع، وتهدف اإىل اك�سابه اخلربات العملية امليدانية 
يف مهنة التعليم من خالل مروره مبراحل التدريب العملي الثالث وهي:  امل�ساهدة، وامل�ساركة، 
واملمار�سة، ويقّوم الطالب من قبل املعلم املتعاون ومدير املدر�سة املتعاونة وامل�رشف الأكادميي 

وفق مناذج تقومي اأداء الطالب، ويخ�س�ص لها )65%( من عالمة املقرر.
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وعملي،  ◄ نظري  ق�سمني،  اإىل   )5419( العملية  الرتبية  مقرر  يق�سم  العملية:  الرتبية  مقرر 
اجلانب  يف  له  الالزمة  واملهارات  املفاهيم  املعلم  الطالب  اإك�ساب  اإىل  النظري  الق�سم  ويهدف 
العملي، ويقّوم الطالب يف هذا اجلانب بامتحان حتريري، وله )35%( من العالمة الكلية للمقرر.
اأما اجلانب العملي، فيهدف اإىل اإك�ساب الطالب املعلم اخلربات العملية امليدانية يف مهنة التعليم، 

ويقّوم الطالب يف هذا اجلانب وفق النماذج التقوميية املعتمدة ولها )65%( من عالمة املقرر.
جامعة القد�س املفتوحة: موؤ�س�سة وطنية للتعليم العايل مركزها مدينة القد�ص، وتتمتع  ◄

التعليمية  خدماتها  تقدمي  على  وتعمل  واإداري،  ومايل  علمي  ا�ستقالل  ذات  اعتبارية  ب�سخ�سية 
با�ستخدام نظام التعليم املفتوح والتعلم عن بعد (جامعة القد�ص املفتوحة، 1997) .

الّدار�ص،  ◄ درا�سة  �سري  الذي ي�رشف على  امليدان  املتخ�س�ص يف  هو  االأكادميي:  امل�رضف 
وم�ساعدته على حل امل�سكالت الدرا�سية التي تعرت�سه، اإ�سافة اإىل مراقبة الن�ساطات الأكادميية 
للّدار�ص وت�سحيح التعيينات والإ�رشاف على البحوث والتقارير التي يقدمها يف اأي من املقررات، 
اإ�سافة اإىل تنفيذ تعليمات اجلامعة بخ�سو�ص عقد المتحانات وت�سحيح اأوراقها ور�سد نتائجها، 
وهو حلقة الت�سال ال�سخ�سي بني الّدار�ص واجلامعة، وله دور اأ�سا�سي يف حل م�سكالت الّدار�سني، 

وت�سجيعهم على ال�ستمرار يف الدرا�سة (جامعة القد�ص املفتوحة، 2011:  9) .
بخا�سة،  العملية  والرتبية  بعامة،  الرتبية  ميدان  يف  املتخ�س�ص  باأنه  الباحث،  ويعرفه 
ي�رشف على م�ساعدة الطالب املعلم يف اكت�ساب املهارات الأدائية املنا�سبة يف اجلامعة واملدار�ص 
تعليمات  وتنفيذ  معه،  التوا�سل  خالل  من  تواجهه  التي  امل�سكالت  حل  اإىل  اإ�سافة  املتعاونة، 

اجلامعة فيما يتعلق بالمتحان النهائي وت�سحيح الأوراق ور�سد النتائج وغريها.

ثانياً:  الدراسات السابقة: 
ظل الهتمام مركزاً على درا�سة م�سكالت الرتبية العملية، ودرا�سة واقعها وطبيعة الأ�ساليب 
علم  حدود  يف  الباحث-  يعرث  مل  العملية،  بالرتبية  املتعلقة  الدرا�سات  مراجعة  وبعد  الإ�رشافية، 
الباحث- على اأية درا�سة تتناول الأدوات اأو النماذج امل�ستخدمة يف تقومي التدريب العملي للرتبية 
والتي  باملو�سوع،  العالقة  ذات  والدرا�سات  البحوث  من  العديد  على  الباحث  اطلع  العملية.حيث 
اخلري�سا  درا�سة  الدرا�سات  تلك  وكان من بني  واأجنبية خمتلفة،  عربية  تربوية  بيئات  طبقت يف 
الرتبية  يواجها طلبة  التي  ال�سعوبات  اإىل  التعرف  اإىل  �سعت  التي   ،  )2010( والنعيمي  وال�رضعة 
طالبًا   )133( العملية يف اجلامعة الها�سمية وجامعة الإ�رشاء اخلا�سة وتكونت عينة الدرا�سة من 
وطالبة خالل الف�سل الدرا�سي الأول 2007/ 2008. وا�ستخدمت ال�ستبانة اأداًة للدرا�سة، والتي �سمت 
)26( �سعوبة موزعة على خم�سة جمالت: املدر�سة املتعاونة، وبرنامج الرتبية العملية، والطالب 

التي  ال�سعوبات  اأهم  اأن  الدرا�سة  نتائج  الأكادميي.واأظهرت  املتعاون، وامل�رشف  املعلم، واملعلم 
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الدرا�سي  العبء  وزيادة  الدرا�سية،  ال�سفوف  ازدحام  الرتتيب:   على  هي  املعلمني  الطلبة  تواجه 
للطالب املعلم يف اأثناء تنفيذ برنامج الرتبية العملية، وُبعد املدار�ص املتعاونة عن مناطق �سكن 
الطلبة املعلمني، كما اأظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سطات �سعوبات 
عدم  الدرا�سة  نتائج  وبينت  اخلا�سة،  اجلامعات  ول�سالح  اجلامعة  لنوع  تعزى  العملية  الرتبية 
اجلن�ص  اإىل  تعزى  العملية  الرتبية  �سعوبات  متو�سطات  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود 

والتخ�س�ص.
وهدفت درا�سة زامل )2008( اإىل حتديد مدى التفاعل ال�سفي لطلبة جامعتي النجاح الوطنية 
واخلليل مع مقرر الرتبية العملية من جهة، والتعرف اإىل دور متغريات جن�ص الطلبة، وتخ�س�سهم 
ال�سفي من جهة  التفاعل  يدر�سون بها يف مدى  التي  الدرا�سي، واجلامعة  الأكادميي، وامل�ستوى 
ثانية.وا�ستخدم الباحث ا�ستبانة مكونة من )36( فقرة.وقد اأ�سفرت النتائج للتفاعل ال�سفي لطلبة 
الرتبية البتدائية واأ�ساليب تدري�ص الريا�سيات عن قلة توظيف و�سائل حديثة يف تو�سيل املفاهيم 
كاحلا�سوب..الخ.كما تبني وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف التفاعل ال�سفي تعزى اإىل متغري اجلن�ص 
يدر�سون  التي  وللجامعة  والثالثة،  الثانية  ال�سنة  ول�سالح  الدرا�سي،  وللم�ستوى  الإناث،  ول�سالح 
ملتغري  وفقًا  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود  عدم  الوطنية.واأظهرت  النجاح  جامعة  ول�سالح  بها، 

التخ�س�ص.
العملي  اجلانب  يف  املعلمني  الطلبة  اأداء  تقومي  اإىل  هدفت  درا�سة   )2008( القا�سم  واأجرى 
ملقرر الرتبية العملية يف برنامج الرتبية يف فرع نابل�ص بجامعة القد�ص املفتوحة، وتاألفت عينة 
الرتبية  مقرر  يف  املتدرب  تقومي  منوذج  الباحث  ا�ستخدم  وقد  وطالبة،  طالبا   )81( من  الدرا�سة 
العملية املعتمد لهذه الغاية يف جامعة القد�ص املفتوحة.واأ�سارت الدرا�سة اإىل جمموعة من النتائج 
العملية،  الرتبية  العملي ملقرر  الطلبة املعلمني يف اجلانب  اأداء  بيِّنا يف  اأن هناك ق�سوراً  منها:  
واأظهرت عدم وجود فروق دالة اإح�سائيا يف اأداء الطلبة املعلمني يف اجلانب العملي تعزى جلن�ص 
منوذج  جمالت  على  اإح�سائيا  دالة  فروق  وجود  عدم  اأظهرت  كما  تخ�س�سه،  اأو  املعلم  الطالب 
التقومي (التخطيط للموقف التعليمي، وتقومي املوقف التعليمي، ال�سفات ال�سخ�سية الذاتية) تعزى 

جلن�ص الطالب املعلم اأو تخ�س�سه.
الرتبية  طلبة  واجهت  التي  امل�سكالت  اأهم  ر�سد  اإىل  هدفت  درا�سة   )2008( يون�س  وطبق 
برنامج الرتبية يف فرع اخلليل بجامعة القد�ص املفتوحة يف اأثناء تطبيق الرتبية العملية.وا�ستخدام 
ال�ستبانة كاأداة للبحث، وتكون جمتمع الدرا�سة وعينتها من طلبة فرع اخلليل الذين �ساركوا يف 
الرتبية العملية وعددهم )93( طالبا.واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن اأكرث امل�سكالت متثلت يف عدم 
قيام الطلبة بالتخطيط للدر�ص اأثناء درا�ستهم مل�ساقات برنامج الرتبية، وعدم وجود مناذج خلطط 
فروق  اإىل عدم وجود  الدرا�سة  اأ�سارت  الفل�سطيني.كما  املنهاج  الرتبية وفق  م�ساقات  درو�ص يف 
يف املتو�سطات احل�سابية يف ا�ستجابات اأفراد جمتمع الدرا�سة طبقا ملتغرياتها:  اجلن�ص، واملركز 

الدرا�سي، والتخ�س�ص.
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وهدفت درا�سة اأبو منرة وغامن )2007( اإىل معرفة امل�سكالت التي تواجه الطلبة املعلمني يف 
كلية العلوم الرتبوية التابعة لوكالة الغوث الدولية، امللتحقني بربنامج الرتبية العملية يف اأثناء 
من املتعاونني مع الربنامج، وا�ستخدمت   )88( الدرا�سة من  فرتة التطبيق العملي، وتكونت عينة 
ال�ستبانة اأداة للبحث مكونة من )66( فقرة.واأ�سفرت نتائج الدرا�سة عن عدم وجود م�سكالت حادة 
تواجه الطلبة امللتحقني بربنامج الرتبية العملية يف جمالت الدرا�سة:  الإ�رشاف الرتبوي، واإدارات 
الأطراف املتعاونة، ووجود م�سكالت حادة  املدار�ص، واملعلم املتعاون، وذلك وفقًا لوجهة نظر 
املتعاونة  الأطراف  نظر  وجهة  يف  فروق  وجود  عدم  الدرا�سة  الربنامج.وبينت  تنظيم  جمال  يف 
نحو امل�سكالت التي تواجه الطلبة املعلمني تعزى ملتغريات الدرا�سة امل�ستقلة، واجلن�ص، والوظيفة، 
ومكان العمل على جمالت الدرا�سة:  برنامج الرتبية العملية، وعملية الإ�رشاف الرتبوي، يف حني 
توجد فروق دالة اإح�سائيا تعزى ملتغري الوظيفة، ول�سالح امل�رشفني على جمالت الدرا�سة اإدارة 

املدار�ص املتعاونة، واملعلم املتعاون، والدرجة الكلية.
وطبق القا�سم )2007( درا�سة هدفت اإىل حتديد امل�سكالت التي تواجه طلبة التدريب العملي 
العام  من  الأول  الدرا�سي  الف�سل  نهاية  واأجريت  املفتوحة،  القد�ص  بجامعة  الرتبية  برنامج  يف 
فقرة.واأظهرت   )67( اأداًة للبحث، وتكونت من  الباحث ال�ستبانة  2005/ 2006.وا�ستخدم  اجلامعي 
نتائج الدرا�سة اأن جمال (توفري الإمكانات) ح�سل على املرتبة الأوىل بني املجالت الأخرى من 
حيث ظهور امل�سكالت، يف حني اأن جمال (التعاون من جانب املعلم املتعاون) ح�سل على املرتبة 
الأخرية، كما اأظهرت الدرا�سة عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى ملتغريات:  جن�ص الطالب 
الطالب املعلم، ول�سالح  اإح�سائيا تعزى لتخ�س�ص  املعلم، واملعدل الرتاكمي.ووجود فروق دالة 
املنطقة  ملتغري  تعزى  اإح�سائيا  دالة  فروق  العربية.ووجود  واللغة  البتدائية  الرتبية  تخ�س�ص 

التعليمية، ول�سالح فرع نابل�ص.
القد�ص  اإىل تقومي برنامج الرتبية العملية يف جامعة  درا�سة هدفت   )2007( �ساهني  وطبق 
املفتوحة من وجهة نظر الطلبة املعلمني، وقد �سعت الدرا�سة اإىل الوقوف على وجهات نظر الطلبة 
املعلم  واأدوار  املدر�سة،  اإدارة  واأدوار  وخطواته،  الربنامج  اأه��داف  �سملت:   متعددة،  حماور  يف 
املتعاون، وقد تكونت عينة البحث من 389 طالًبا معلًما، اختريوا ع�سوائيًا وفق التوزيع الطبقي 
من جمتمع البحث، والبالغ )1557( طالًبا، وا�ستخدمت ا�ستبانة مكونة من )63( فقرة موزعة على 
التحليل، مت  اإجراء عملية  ن�سخة.وبعد   )365( واُ�ستعيد منها  ال�ستبانة،  ُوزعت  وقد  اأربعة حماور، 
اإح�سائية عند م�ستوى  الآتية:  تبني عدم وجود فروق ذات دللة  الأ�سا�سية  النتائج  اإىل  التو�سل 
تعزى  العملية،  الرتبية  برنامج  املعلمني على  الطلبة  تقديرات  متو�سطات  (α ≤0.05) بني  الدللة 
ملتغريات اجلن�ص واحلالة الجتماعية.تبني وجود فروق ذات دللة اإح�سائية على برنامج الرتبية 

العملية وفقا ملتغريات احلالة الوظيفية والتخ�س�ص واختيار املدر�سة، واأبعاد ال�ستبانة.
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املفتوحة  القد�ص  جامعة  فروع  يف  العملية  الرتبية  واقع  بدرا�سة   )2005( حماد  وقام 
خالل  وذلك  طالبًا،   )134( الدرا�سة  جمتمع  بلغ  الدار�سني.وقد  نظر  وجهة  من  غزة  مبحافظات 
دور  �سملت حماورعدة هي  و  للدرا�سة،  اأداة  ال�ستبانة  واُ�ستخدمت   2003  /2002 الدرا�سي  العام 
امل�رشف الأكادميي، والتدري�ص امل�سغر، وعدد �ساعات التدريب، وتقومي الطلبة، واختبار مدر�سة 
التدريب، واملعلم املتعاون، وم�ساق الرتبية العملية.وقد اأو�سحت الدرا�سة اإيجابية دور امل�رشف 
اأ�سار  كما  التدريب،  �ساعات  عدد  زيادة  نحو  التوجه  ايجابية  تبني  كما  وفاعليته،  الأكادميي 
الطلبة اإىل فعالية مدار�ص التدريب، فيما تبني اأن املعلم املتعاون يفر�ص على املتدربني منًطا 

الدرو�ص. معيًنا لتح�سري 
العملية يف اجلامعات  الرتبية  اإىل تقومي برنامج   )2004( دقة  واأبو  �سربي  وهدفت درا�سة 
والكليات الفل�سطينية من اأجل ت�سخي�ص م�سكالت الرتبية العملية، وحماولة اإيجاد احللول املنا�سبة.
وتاألفت عينة الدرا�سة من )548( طالبًا وطالبة م�سجلني للرتبية العملية يف العام الدرا�سي 1997/ 
غزة.وا�ستخدمت  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطينية  واجلامعات  الرتبية  كليات  يف   1998

العملية  الرتبية  يف  اإيجابية  اأموراً  هناك  اأن  اإىل  الدرا�سة:   نتائج  للبحث.واأ�سارت  اأداة  ال�ستبانة 
يف اجلامعات والكليات املختلفة تتعلق باأداء الطالب املعلم، وكانت هناك بع�ص النقاط ال�سلبية، 
اأظهرت  للتطبيق.كما  قابلة  غري  نظرية  لكونها  املدرو�سة  الرتبوية  امل�ساقات  بع�ص  طبيعة  مثل 
النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى ملتغري الكلية/ اجلامعة، واأن اأهم امل�ساقات ح�سب 
التخ�س�ص  تدري�ص  طرائق  ثم  واأ�ساليبها،  العامة  التدري�ص  طرائق  هي:   الدرا�سة  عينة  اأفراد  راأي 

واأ�ساليبها، ثم الو�سائل التعليمية.
الراجعة  والتغذية  الدعم  نوع  على  الوقوف  اإىل  هدفت  درا�سة   )Beck, 2002( بيك  واأجرى 
املطلوبة التي يحتاج اإليها الطالب املعلم واآليات تزويده بها، وقد طبقت الدرا�سة على طلبة، التحقوا 
عددهم  وكان  »تورنتو«،  البتدائية يف  للمرحلة  معلمني  لإعداد  البكالوريا،  بعد  تاأهيل  بربنامج 
)65( طالًبا معلًما.وجمعت البيانات املطلوبة للدرا�سة من خالل املقابالت التي اأجريت مع طلبة 

معلمني اختريوا ع�سوائيًا، اإىل ا�ستبانة حول اإدارة برنامج الرتبية العملية ككل.وقد تبني من نتائج 
الدرا�سة اأن العنا�رش الأ�سا�سية التي ت�سكل اأ�س�ص جناح للرتبية العملية هي توفري الدعم املعنوي 
من قبل املعلمني امل�ساركني يف التدريب، وعالقة الأقران اأو الزمالة باملعلمني املتعاونني ودرجة 
التعاون معهم، كذلك فان املرونة يف املحتوى التعليمي وطرق التدري�ص عوامل اإ�سافية، وكذلك 
فاإن للتغذية الراجعة التي يتلقونها اأثًرا على اإجنازهم، وكيفية تقدميها بطرق اإن�سانية واأخالقية 
وعملية وفهم كل ما يقال حول التعليم والتعلم يف الغرفة ال�سفية احلقيقية، وحجم العبء امللقى 

على عاتق الطالب املعلم، جميعها ت�سهم يف تقرير م�ستوى جناح الرتبية العملية.
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وجاءت درا�سة كيت )Keith, 2000( بهدف الك�سف عن م�ساهمة برنامج الرتبية العملية يف 
فهم الطلبة لعملية التدري�ص.واأجريت الدرا�سة على طلبة الرتبية العملية يف جامعة لندن باململكة 
املتحدة، واُ�ستخدمت املقابلة اأداة جلمع البيانات.وبينت الدرا�سة اأن برنامج الرتبية العملية �ساهم 
يف اإك�ساب الطلبة املعلمني فهمًا اأعمق للتدري�ص بعد توظيفهم للدرا�سات النظرية يف نواح تطبيقية، 
كما اأظهرت اأن بع�ص الطلبة املعلمني يفتقرون اإىل الفهم العميق للتدري�ص، ومواجهتهم لعدم القدرة 
على ال�ستجابة حلاجات طالبهم التعليمية يف الرتبية العملية، اإ�سافة اإىل عدم قدرتهم على اإجراء 

التقومي ال�سامل، وعدم قدرتهم على تبني معتقدات جديدة يف التدري�ص.
فح�ص  اإىل  هدفت  درا�سة   (Kyriacou & Stephens, 1999) و�ستيفن  كاريكو  اأجرى  كذلك 
اهتمامات الطلبة املعلمني خالل فرتة تنفيذ الرتبية العملية يف املدار�ص للطلبة املعلمني امللتحقني 
بوؤرية  جمموعات  مع  اللقاءات  واُ�ستخدمت  التعليم،  يف  �سهادة  على  للح�سول  »يورك«  بجامعة 
ومقابالت م�سجلة، وقد خل�ست الدرا�سة اإىل وجود العديد من الهتمامات الأ�سا�سية التي تركزت 
يف عدم ت�سكيل وجهات نظر مثل املعلمني احلقيقيني، ومعاملتهم بطريقة متباينة، ومل يقابلوا 
باحرتام، والتعامل مع عملية التدري�ص بجدية، والتعامل مع اآليات التخطيط بطريقة �سحيحة، واأن 

بع�ص التوجيهات من م�رشفيهم كانت قا�سية و�سارمة وغري مربرة.
يف  الرتبية  كليات  طالب  اأداء  لتقومي  اأداة  اإعداد  اإىل  هدفت  بدار�سة   )1999( طعيمة  وقام 
جمهورية م�رش العربية يف مادة الرتبية العملية.ولتحقيق ذلك الهدف، �رشع الباحثون يف ت�سميم 
اأداة عربية لتقومي اأداء طالب كليات الرتبية يف مادة الرتبية العملية، لتاليف املحاذير والنتقادات 
التي ت�ستخدم يف هذا املجال مكونة من  )83( عبارة، تعك�ص جميع املهارات واملتطلبات الالزمة 
للنجاح يف مهنة التدري�ص، وقد طبقت البطاقة على )3212(  من الطلبة يف كليات الرتبية يف عني 
�سم�ص واملنوفية وطنطا واملن�سورة.وقد خل�ست الدرا�سة اإىل حتقيق �سدق الأداة حيث كان موؤ�رًشا 
على قدرتها على قيا�ص اجلانب الذي و�سعت من اأجله يف النواحي الآتية: املوا�سفات ال�سخ�سية، 
واملتطلبات املهنية الفنية، واملتطلبات اخلا�سة بعملية التدري�ص، واملتطلبات اخلا�سة بالعالقة 
ككل،  للمقيا�ص  البناء  �سدق  وبح�ساب  التنظيم،  على  بالقدرة  اخلا�سة  واملتطلبات  التالميذ،  مع 

وال�سدق التالزمي ات�سح اأن جميع املعامالت دالة عند م�ستوى من الثقة )0.99( .

التعقيب على الدراسات السابقة: 
يف �سوء مراجعة الباحث للدرا�سات ال�سابقة ذات العلقة بالرتبية العملية، فقد تو�سل اإىل 

ما ياأتي: 
هناك قلة يف الدرا�سات التي تناولت تقومي النماذج التقوميية للطالب املعلم يف التدريب . 1

العملي للرتبية العملية، الأمر الذي ي�سهم يف درا�سة عن�رش اأ�سا�سي من عنا�رش الرتبية العملية.
تت�سابه الدرا�سة احلالية يف تناولها لال�ستبانة كاأداة للبحث مع بع�ص الدرا�سات وهي: . 2

درا�سة اخلري�سا وال�رشعة والنعيمي )2010( ، وزامل )2008( ، والقا�سم )2008( ، ويون�ص )2008( ، 
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واأبو منرة وغامن )2007( ، والقا�سم )2007( ، و�ساهني )2007( ، وحماد )2005( ، و�سربي واأبو دقة 
. )Beck, 2002( والبيك ، )2004(

العملية من . 3 الرتبية  لدرا�سة  ال�سابقة يف تناولها  الدرا�سات  الدرا�سة احلالية عن  تختلف 
العملية،  الرتبية  مقرر  لطلبة  ال�سفي  التفاعل   )2008( زامل  درا�سة  تناولت  حيث  خمتلفة،  زوايا 
اأبي منرة  ، ودرا�سة   )2008( ، ودرا�سة يون�ص   )2010( وركزت درا�سة اخلري�سا وال�رشعة والنعيمي 
وغامن )2007( ، ودرا�سة القا�سم )2007( على امل�سكالت وال�سعوبات التي تواجه التدريب العملي 
ملقرر الرتبية العملية.وتناولت درا�سة �ساهني )2007( ودرا�سة حماد )2005( ودرا�سة �سربي واأبي 
الطلبة  اأداء  تقومي   )2008( القا�سم  درا�سة  وتناولت  العملية،  الرتبية  برنامج  تقومي   )2004( دقة 
املعلمني يف اجلانب العملي ملقرر الرتبية العملية، وركزت درا�سة البيك )Beck, 2002( على نوع 
 Kyriacou(  الدعم والتغذية الراجعة املطلوبة التي يحتاج اإليها الطالب، اأما درا�سة كاريكو و�ستيفن
العملية،  الرتبية  تنفيذ  فرتة  خالل  املعلمني  الطلبة  اهتمامات  تناولت  فقد   )& Stephens, 1999
الرتبية يف  كليات  اأداء طالب  لتقومي  اأداة  اإعداد   )1999( واآخرين  ر�سدي طعيمة  درا�سة  وتناولت 
النماذج  الدرا�سة احلالية تناولت تقومي  العملية. بينما  العربية يف مادة الرتبية  جمهورية م�رش 

التقوميية امل�ستخدمة يف تقومي طلبة التدريب العملي يف الرتبية العملية.
للتدريب . 4 التقوميية  النماذج  بتقومي  ال�سابقة  الدرا�سات  عن  احلالية  الدرا�سة  متيزت 

العملي من زاوية امل�رشفني الأكادمييني ملقرر الرتبية العملية، بينما تناولت الدرا�سات ال�سابقة 
درا�سة الرتبية العملية من زاوية الطلبة مثل درا�سة زامل )2008( ، واخلري�سا وال�رشعة والنعيمي 
وحماد   ،  )2007( و�ساهني   ،  )2007( والقا�سم   ،  )2008( ويون�ص   ،  )2008( والقا�سم   ،  )2010(
وكاريكو   ،  )Keith, 2000( وكيت   ،  )Beck, 2002( وبيك   ،  )2004( دقة  واأبو  و�سربي   ،  )2005(

و�ستيفن )Kyriacou & Stephens, 1999( ، وطعيمة )1999( .
التالية:  اجلن�ص، . 5 للمتغريات  ال�سابقة يف تناولها  الدرا�سات  الدرا�سة احلالية عن  متيزت 

واملوؤهل العلمي، والرتبة العلمية، والتخ�س�ص، اخلربة اجلامعية، واملنطقة، وعدد مرات الإ�رشاف 
على مقرر الرتبية العملية.

تنفرد الدرا�سة احلالية عن غريها من الدرا�سات ال�سابقة يف درا�ستها لنماذج تقومي الطلبة . 6
املعلمني يف التدريب العملي ملقرر الرتبية العملية يف برنامج الرتبية بجامعة القد�ص املفتوحة 

من وجهة نظر امل�رشفني الأكادمييني.وهذا ما مل تتناوله اأي من الدرا�سات ال�سابقة.

الطريقة واإلجراءات: 

منهجية الدراسة:  
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي التحليلي الذي ي�سف الظاهرة كما هي يف الواقع بالتحليل 
بني  يكامل  ب�سكل  وذلك  النقا�ص،  وبوؤر  ال�ستبانة،  البيانات  جمع  عملية  يف  وا�ستخدم  املتعمق، 

الكمي والنوعي.
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جمتمع الدراسة: 

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع م�رشيف مقرر الرتبية العملية يف برنامج الرتبية يف جامعة 
م�رشفا   )97( ، وعددهم   )2011 /2010( العام اجلامعي  الثاين من  الف�سل  املفتوحة خالل  القد�ص 
وم�رشفة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، واُ�سرتجعت )95( ا�ستبانة، وحذفت ا�ستبانة واحدة لعدم 
�سالحيتها للتحليل، وبذلك ي�سبح عدد ال�ستبانات )94( ا�ستبانة، واجلدول )1( يبني توزيع اأفراد 

جمتمع الدرا�سة ح�سب متغريات الدرا�سة.
اجلدول )1( : 

 توزيع اأفراد جمتمع الدرا�سة ح�سب متغريات: اجلن�س، واملوؤهل العلمي، والرتبة العلمية، والتخ�س�س، 
واخلربة اجلامعية، وعدد مرات اال�رضاف على املقرر، واملنطقة.

التكراراتاملستوياتاملتغيرات
النسب 
املئوية

التكراراتاملستوياتاملتغيرات
النسب 
املئوية

اجلنس

86.2%81ذكر

اخلبرة اجلامعية

20.2%519 سنوات فما دون  

41.5%39من -6 10 سنوات  13.8%13أنثى

25.5%36أكثر من 10سنوات  100%94اجملموع

املؤهل 
العلمي

100%94اجملموع39.4%37ماجستير

60.6%57دكتوراة
عدد مرات 

اإلشراف على 
التربية العملية

24.5%23من -1 2 مرة 

28.7%27من -3 5 مرات100%94اجملموع

الرتبة 
العلمية

46.8%44أكثر من 5 مرات9.6%9أستاذ مشارك

100%94اجملموع46.8%44أستاذ مساعد

28.7%27محاضر

املنطقة 

41.5%39الشمال

8.5%8الوسط14.9%14مدرس

17%16اجلنوب100%94اجملموع

التخصص

تربية ومناهج 
وأساليب تدريس

33%31قطاع غزة49%52.1

100%94اجملموع47.9%45تخصصات أخرى

100%94اجملموع



تقويم مناذج تقويم أداء الطلبة املعلمني ملقرر الرتبية العملية يف برنامج الرتبية يف جامعة القدس املفتوحة

اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح104

خطوات بناء األداة والتحقق من صدقها وثباتها: 

و�سف االأداة: . أ

ر الباحث ا�ستبانة خا�سة بتقومي مناذج تقومي اأداء الطلبة املعلمني يف التدريب العملي  طوَّ
ملقرر الرتبية العملية، وتكونت من )36( فقرة، وقد متثلت عملية البناء باخلطوات االآتية: 

الطالع على الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة اخلا�سة مبو�سوع الدرا�سة. -
َعقد لقاء مع عينة ا�ستطالعية من امل�رشفني الأكادمييني وتكونت من )7( م�رشفني من  -

يف  راأيكم  ما  الآتي:   ال�سوؤال  وطرح  املفتوحة،  القد�ص  جامعة  يف  العملية  الرتبية  مقرر  م�رشيف 
مناذج تقومي الطالب املعلم يف التدريب العملي ملقرر الرتبية العملية؟ 

َعقد لقاء مع عينة ا�ستطالعية من املعلمني ومدراء املدار�ص املتعاونة، وتكونت من )7(  -
معلمني و )6( مديرين، وطرح ال�سوؤال الآتي:  ما راأيكم يف مناذج تقومي الطالب املعلم يف التدريب 

العملي ملقرر الرتبية العملية والذي يعباأ من قبل مدير املدر�سة واملعلم املتعاون؟ 
التحليل  - عملية  متت  التقوميية،  النماذج  على  ال�ستطالعية  العينة  اآراء  ت�سجيل  بعد 

والتنظيم، لت�سكل بذلك ال�سورة الأولية ل�ستبانة الدرا�سة، وقد بلغت )44( فقرة.
كما ا�ستخدم الباحث املجموعات البوؤرية )Focus Groups( يف بناء ال�ستبانة، ويف حتليل  -

البيانات للتعرف اإىل بع�ص الق�سايا املتعلقة با�ستجابات اأفراد جمتمع الدرا�سة على ال�ستبانة.
اأداء  - تقومي  لنماذج  الأكادمييني  امل�رشفني  تقديرات  ومعرفة  النتائج  تف�سري  اأجل  ومن 

الطلبة املعلمني يف التدريب العملي ملقرر الرتبية العملية على ال�ستبانة بدرجتها الكلية والفرعية، 
وبناء على راأي املحكمني، اعتمدت الن�سب املئوية واملعايري التقوميية الآتية: 

اأقل من 2.5 درجة تقدير منخف�سة جداً، و من -2.5 اأقل من 3 درجة تقدير منخف�سة، ومن 
-3 اأقل من 3.5 درجة تقدير متو�سطة، ومن -3.5 اأقل من 4 درجة تقدير مرتفعة، و 4 فاأكرث درجة 

تقدير مرتفعة جداً.
�سدق االأداة: ب. 

تاأكد الباحث من �سدق الأداة من خالل مراجعة الأدب الرتبوي يف جمال التدريب العملي 
ما  تقي�ص  الدرا�سة  اأداة  اأن  من  للتحقق  وذلك  الطالب،  اأداء  تقومي  ومناذج  العملية  الرتبية  ملقرر 

و�سعت لقيا�سه.
التحكيم  �سدق  اإىل  اللجوء  خالل  من  الأداة  �سدق  من  للتحقق  بوؤرية  جمموعة  عقدت  كما 
)Trustees Validity( ، حيث �سملت املجموعة ت�سعة من املحكمني من ذوي اخلربة والخت�سا�ص 
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يف جمال الرتبية العملية والقيا�ص والتقومي يف بع�ص اجلامعات الفل�سطينية واملدار�ص املتعاونة 
(التدريبية) ، حيث طلب منهم احلكم على اأداة الدرا�سة ومدى مالءمتها وارتباط اأ�سئلتها مبو�سوع 
الدرا�سة.كما طلب اإليهم حتديد مدى �سمولية ال�ستبانة ملجالت مو�سوع الدرا�سة، ودرجة ارتباط 
تعديل  اأو  حذف  اأو  واإ�سافة  واللغوية،  العلمية  وال�سالمة  حتته،  اأدرجت  الذي  باملجال  فقرة  كل 
الفقرات، ومدى �سالحية الأداة للتطبيق، وقد اعتمد الباحث ن�سبة )90%( من التفاق بينهم كاأ�سا�ص 
لعتماد الفقرة، وبناًء على مالحظاتهم ومقرتحاتهم مت التعديل، فاأ�سبحت تتكون من )36( فقرة.

كما اُ�ستخرج ال�سدق الداخلي ل�ستبانة الدرا�سة، وذلك من خالل معامل (ارتباط بري�سون) 
بني كل جمال من جمالت الأداة والدرجة الكلية، ونتائج اجلدول )2( يو�سح ذلك:  

اجلدول )2( : 
معاملت ارتباط بري�سون بني حماور الدرا�سة والدرجة الكلية لل�ستبانة 

مستوى الداللة*معامل االرتباطاجملالالرقم

0.000**0.89منوذج التقومي الذي يعبأ من قبل املشرف األكادميياجملال األول

0.000**0.88منوذج التقومي الذي يعبأ من قبل مدير املدرسة املتعاونةاجملال الثاني

0.000**0.83منوذج التقومي الذي يعبأ من قبل املعلم املتعاوناجملال الثالث

 )α=0.01( دال إحصائياً عند مستوى الداللة *

يت�سح من اجلدول )2( اأن معامالت الرتباط بني كل جمال من جمالت الدرا�سة والدرجة 
 (α=0.01) الكلية تراوحت ما بني )0.83  -  0.89( ، وُتعد هذه القيم دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة
، وي�سري اإىل وجود ارتباط دال وقوي بني جمالت ال�ستبانة والدرجة الكلية، وهذا يعني اأنها تتمتع 

بال�سدق الداخلي القوي.
ثبات االأداة:  ت. 

حتقق من ثبات ال�ستبانة على اأفراد الدرا�سة املكونة من )94( م�رشفًا اأكادمييًا، وذلك بطريقة 
التجزئة الن�سفية )Split Half Method( وا�ستخدام معادلة (�سبريمان- براون) وقد بلغت قيمة هذا 
املعامل )0.89( ، كما اُ�ستخدمت معادلة كرونباخ األفا )Chronbach Alpha( ملجالت ال�ستبانة، 

وكانت النتائج على جمالت ال�ستبانة وعلى الدرجة الكلية بح�سب الآتي: 
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اجلدول )3( : 
معامل ثبات كرونباخ )Chronbach Alpha( ملجاالت مناذج تقومي اأداء الطالب املعلم

 يف التدريب العملي ملقرر الرتبية العملية

قيمة ألفاعدد الفقراتاجملاالتالرقم

170.80منوذج تقومي الطالب املعلم الذي يعبأ من قبل املشرف األكادميي.1

110.84منوذج تقومي الطالب املعلم الذي يعبأ من قبل مدير املدرسة املتعاونة.2

80.77منوذج تقومي الطالب املعلم الذي يعبأ من قبل املعلم املتعاون.3

يتبني من خالل اجلدول ال�سابق ثبات جمالت الدرا�سة والدرجة الكلية، حيث تراوحت ما بني 
)0.77 - 0.92( ، وُتعد معامالت الثبات امل�ستخرجة لهذه الأداة منا�سبة، وتفي بغايات الدرا�سة.

إجراءات تطبيق أداة الدراسة:  
ُنفِّذت الدرا�سة احلالية وفق اخلطوات االآتية: 

بناء الأداة (ال�ستبانة) واإعدادها ب�سورتها النهائية. ♦
احل�سول على الإح�ساءات اخلا�سة مبجتمع الدرا�سة وحتديده. ♦
اأفراد املجتمع من خالل الربيد اللكرتوين للجامعة، وذلك خالل  ♦ توزيع ال�ستبانة على 

الف�سل الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي )2010/ 2011( .
جمع ال�ستبانات من خالل الربيد العادي للجامعة، وترميزها واإدخالها اإىل احلا�سوب  ♦

. )SPSS( ومعاجلتها اإح�سائيا با�ستخدام الرزمة الإح�سائية للعلوم الجتماعية
تنفيذ بوؤر النقا�ص الثالث مع م�رشيف مقرر الرتبية العملية يف جامعة القد�ص املفتوحة. ♦
ا�ستخراج النتائج وحتليلها ومناق�ستها وو�سع املقرتحات والتو�سيات. ♦

املعاجلات االحصائية: 
الرزمة الإح�سائية للعلوم الجتماعية  اُ�ستخدمت  الكمّية،  الدرا�سة  اأجل حتليل نتائج  من 
اُ�ستخرجت  كما  املعيارية،  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  بح�ساب  وذل��ك   ،)SPSS(

األفا  كرونباخ  ومعادلة   ، براون)  (�سبريمان-  معادلة  واُ�ستخدمت  بري�سون،  ارتباط  معامالت 
الدرا�سة. اأ�سئلة  وذلك لالجابة عن   )Chronbach Alpha(

التي   )Idea Unit( الفكرة  وحدة  طريقة  الكيفية،  البيانات  حتليل  يف  الباحث  ا�ستخدم  وقد 
النقا�ص،  بوؤر  من  عليها  احل�سول  مت  التي  البيانات  لتحليل  وذلك   ،  )Mayer, 1982( ماير  قدمها 
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طت الق�سايا والأفكار املختلفة التي يقدمها امل�ستجيب من م�رشيف مقرر الرتبية العملية  حيث ُب�سِّ
مت اىل ق�سايا (اأفكار) ب�سيطة، ومن ثم ُبوِّبت ح�سب الفكرة التي انبثقت عنها. وُق�سِّ

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
الدرا�سة  �سوؤال  بح�سب  ومناق�ستها  الدرا�سة،  اإليها  تو�سلت  التي  للنتائج  عر�ص  ياأتي  فيما 
الرئي�ص والأ�سئلة الفرعية التي حددت �سابقًا، بغية معرفة تقديرات م�رشيف مقرر الرتبية العملية يف 

جامعة القد�ص املفتوحة لنماذج تقومي الطالب املعلم يف التدريب العملي ملقرر الرتبية العملية.
اأوالً- النتائج املتعلقة بال�سوؤال االأول ومناق�سته:  ◄

على  االأكادمييني  امل�رضفني  تقديرات  متو�سطات  »ما  على:  الأول  ال�سوؤال  وين�ص 
فقرات مناذج تقومي اأداء الطلبة املعلمني يف التدريب العملي ملقرر الرتبية العملية 

يف برنامج الرتبية يف جامعة القد�س املفتوحة«؟ 
لالجابة على هذا ال�سوؤال، ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والن�سب 
املئوية لتقديرات امل�رشفني الأكادمييني لنماذج تقومي اأداء الطلبة املعلمني ملقرر الرتبية العملية 
    ) يف جامعة القد�ص املفتوحة، و�سُتعر�ص الجابة وفقا لكل منوذج على حدة، كما يف اجلداول )4

و )5( و )6( تو�سح ذلك، واجلدول )7( يو�سح ترتيب املجالت الثالثة: 
املجال االأول:  منوذج تقومي الطالب املعلم الذي يعباأ من قبل امل�رضف االأكادميي: . 1

ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والن�سب املئوية ل�ستجابات اأفراد 
جمتمع الدرا�سة لهذا املجال كما هو مو�سح يف اجلدول )4( .

اجلدول )4( : 
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية ودرجات تقدير 
امل�رضفني االأكادمييني لفقرات منوذج تقومي اأداء الطلبة املعلمني الذي يعباأ 

من قبل امل�رضف االأكادميي ملقرر الرتبية العملية مرتبة ترتيباً تنازلياً.

نص العبارةالرقمالرتبة
املتوسطات 

احلسابية*
االنحرافات 

املعيارية
النسب 
املئوية

درجة 
التقييم

مرتفعة جدا82.1%4.1060.6302يقيس الفعاليات اخلاصة بتنفيذ املوقف التعلمي.12

مرتفعة جدا81.7%4.0850.6825يقيس التخطيط للموقف التعلمي.21

مرتفعة جدا80.4%4.0210.7329يقيس الصفات الشخصية للطالب املعلم.34

مرتفعة79.8%3.9890.6799يساعد على تقومي املوقف التعلمي.43
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نص العبارةالرقمالرتبة
املتوسطات 

احلسابية*
االنحرافات 

املعيارية
النسب 
املئوية

درجة 
التقييم

مرتفعة77.7%3.8830.7600يبرز نقاط القوة عند الطالب املعلم.55

مرتفعة77%3.8510.6385تعرض فقراته بتسلسل منطقى.610

مرتفعة76.4%3.8190.8671تخلو فقراته من الفقرات املركبة.79

مرتفعة75.7%3.7870.8015تصاغ فقراته بشكل واضح.88

مرتفعة75.1%3.7550.8882يتميز بالشمولية لتقومي الطالب املعلم.915

1012
توزع العالمات على مجاالت النموذج بشكل 

مناسب.
مرتفعة3.7020.9255%74

مرتفعة73.6%3.6810.7926يبرز نقاط الضعف عند الطالب املعلم.116

مرتفعة73%3.6490.8885يسهل اإلجابة على فقرات النموذج.1213

مرتفعة72.8%3.6380.7877يقيس ما يجب أن يقيسه بدقة.137

مرتفعة72.3%3.6170.9402يسهل احتساب عالمة الطالب املعلم من خالله.1414

مرتفعة70%3.5001.1047يحتوي على فقرات مشتتة للمشرف األكادميي.1517

متوسطة64.9%3.2451.1703يحتوي على فقرات زائدة.1611

منخفضة51.7%2.5851.0308يحتوي على فقرات مكررة.1716

املتوسط لدرجات مجال منوذج تقومي الطالب املعلم 
الذي يعبأ من قبل املشرف األكادميي

مرتفعة3.7010.3996%74

* أقصى درجة للفقرة )5( .

يت�سح من اجلدول )4( اأن الدرجة الكلية ملتو�سطات تقديرات امل�رشفني الأكادمييني لنموذج 
تقومي اأداء الطلبة املعلمني يف التدريب العملي ملقرر الرتبية العملية، والذي يعباأ من قبل امل�رشف 
الأكادميي ح�سلت على درجة تقدير مرتفعة، ومبتو�سط ح�سابي بلغ )3.701( ، كما ح�سلت الفقرات 
على درجة تقدير مرتفعة جداً، وتتعلق هذه الفقرات بقيا�ص الفعاليات اخلا�سة بتنفيذ   )4 ،1 ،2(
املوقف التعلمي، وقيا�ص التخطيط للموقف التعلمي، وقيا�ص ال�سفات ال�سخ�سية للطالب املعلم، 
وقيا�ص ال�سفات ال�سخ�سية للطالب املعلم.على متو�سطات ح�سابية تراوحت من )4.021 - 4.106( .

فقد ح�سلت على درجة تقدير مرتفعة،  اأما الفقرات )3، 5، 10، 9، 8، 15، 12، 6، 13، 7، 14، 17( 
اإىل تقومي املوقف التعلمي،  واأ�سارت هذه الفقرات   )3.989  -  3.500( ومبتو�سط ح�سابي تراوح من 
واإبراز نقاط القوة عند الطالب املعلم، ...واحتوائه على فقرات م�ستتة للم�رشف الأكادميي، بينما 
زائدة على درجة تقدير متو�سطة ومبتو�سط  واملتعلقة باحتوائه على فقرات   )11( الفقرة  ح�سلت 
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درجة  على  مكررة  فقرات  على  باحتوائه  واملتعلقة   )16( الفقرة  ، وح�سلت   )3.245( بلغ  ح�سابي 
تقدير منخف�سة، ومبتو�سط ح�سابي بلغ )2.585( .

ويعزو الباحث هذه النتيجة، اإىل ان�سجام فقرات منوذج تقومي الطالب املعلم الذي يعباأ من 
قبل امل�رشف الأكادميي، و�سموليتها لتقومي املوقف التعليمي التعلمي، واأي�سا اإىل حجم العالمة 
الباحث  يعزو  العملية.كما  الرتبية  مقرر  يف  الكلية  الطالب  عالمة  من   )%50( وهي  له  املعطاة 
هذه النتيجة اإىل اأهمية دور امل�رشف الأكادميي يف تقومي اأداء الطالب املعلم، اإل اأن كرثة فقرات 
الأفكار  يعر�ص  واأنه  الأكادميي،  امل�رشف  قبل  من  ا�ستخدامه  لدى  م�ستتًا  الأمر  جعلت  النموذج 
الرئي�سة والفرعية للتقومي، ولكنه بحاجة اإىل اإعادة �سياغة، حتى ُيقا�ص اأداء الطالب املعلم ب�سكل 

دقيق ووا�سح.
كما اأ�سارت نتائج بوؤر النقا�ص الثالث التي اأجريت مع م�رشيف مقرر الرتبية العملية اإىل اأن 
منوذج تقومي اأداء الطالب املعلم الذي يعباأ من قبل امل�رشف يقي�ص اأداء الطالب املعلم وقدراته يف 
خمتلف اجلوانب، ويتناول تقومي املوقف التعليمي من جميع اجلوانب، التخطيط والتنفيذ والتقومي 
وال�سفات ال�سخ�سية والذاتية، ووجود بع�ص الفقرات املركبة، وكرثة عدد الفقرات التي ت�سهم يف 

ت�ستت امل�رشف الأكادميي اأثناء تقومي الطالب املعلم.
منوذج تقومي الطالب املعلم الذي يعباأ من قبل مدير املدر�سة املتعاونة: . 2

ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والن�سب املئوية ل�ستجابات اأفراد 
جمتمع الدرا�سة لهذا املجال كما هو مو�سح يف اجلدول )5( .

اجلدول )5( : 
 املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية ودرجات تقدير امل�رضفني 
االأكادمييني لفقرات منوذج تقومي اأداء الطلبة املعلمني الذي يعباأ من قبل مدير املدر�سة 

يف التدريب العملي ملقرر الرتبية العملية مرتبة ترتيباً تنازلياً.

نص العبارةالرقمالرتبة
املتوسطات 

احلسابية*
االنحرافات 

املعيارية
النسب 
املئوية

درجة 
التقييم

مرتفعة جدا80%4.0000.6558تصاغ فقراته بشكل واضح.122

مرتفعة79.1%3.9570.7465يسهل اإلجابة على فقراته.226

مرتفعة78.3%3.9150.8251يركز على التزام الطالب املعلم باألمور اإلدارية.319

مرتفعة78.3%3.9150.8633يسهل احتساب عالمة الطالب املعلم من خالله.428

مرتفعة77%3.8510.8670يحتوي على فقرات مركبة.523
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نص العبارةالرقمالرتبة
املتوسطات 

احلسابية*
االنحرافات 

املعيارية
النسب 
املئوية

درجة 
التقييم

مرتفعة76.2%3.8080.7225تعرض فقراته بتسلسل منطقي.624

718
يحتوي على فعاليات تقومي الطالب املعلم من جميع 

اجلوانب.
مرتفعة3.7020.7874%74

821
يركز على أداء الطالب املعلم في األنشطة 

املدرسية.
مرتفعة3.6060.9066%72.1

مرتفعة70.2%3.5110.9475يتميز بالشمولية.927

1020
يركز على أداء الطالب املعلم في التخطيط 

للموقف التعلمي.
متوسطة3.3621.0354%67.2

منخفضة51.5%2.5751.1119يحتوي على فقرات زائدة.1125

املتوسط لدرجات مجال منوذج تقومي الطالب املعلم 
الذي يعبأ من قبل املدير املتعاون

مرتفعة3.6550.5069%73.1

*أقصى درجة للفقرة )5( .

يت�سح من اجلدول )5( ان الدرجة الكلية ملتو�سطات تقديرات امل�رشفني الأكادمييني لنموذج 
يعباأ من قبل مدير  والذي  العملية  الرتبية  العملي ملقرر  التدريب  الطلبة املعلمني يف  اداء  تقومي 
وكانت   ،  )3.655( بلغ  ح�سابي  ومبتو�سط  مرتفعة،  تقدير  درجة  على  ح�سلت  املتعاونة  املدر�سة 
مرتفعة جداً على الفقرة )22( ، واملتعلقة ب�سياغة فقراته ب�سكل وا�سح، وبلغ املتو�سط احل�سابي لها 
)4.000( ، وح�سلت الفقرات )26، 19، 28، 23، 24، 18، 21، 27(  على درجة تقدير مرتفعة، ومبتو�سط 

ح�سابي تراوح من )3.511 - 3.957( واملتعلقة ب�سهولة الإجابة على فقراته، واحتوائه على فقرات 
واملتعقلة   )20( الفقرة  اأما  الإدارية وغريها،  بالأمور  املعلم  الطالب  التزام  مركبة، وتركيزه على 
اأداء الطالب املعلم يف التخطيط للموقف التعليمي، فقد ح�سلت على درجة  برتكيز النموذج على 
متو�سطة ومبتو�سط ح�سابي بلغ )3.362( ، بينما ح�سلت الفقرة )25( واملتعلقة باحتوائه على فقرات 

زائدة على درجة تقدير منخف�سة ومبتو�سط ح�سابي بلغ )2.575( .
ويعزو الباحث هذه النتيجة، اإىل مدى دور مدير املدر�سة باعتباره م�رشفًا مقيمًا، واإىل دوره 
الداري وال�رشايف، حيث اإن منوذج تقومي اأداء الطالب املعلم الذي يعباأ من قبل املدير املتعاون 
املدير جعل  دور  التقوميي مع  النموذج  فقرات  وتنا�سب  اإ�رشافية،  اإدارية وجوانب  تناول جوانب 
الذي يعباأ من قبل املدير  الطالب املعلم  اأداء  اأن فقرات منوذج تقومي  اإل  الكلية مرتفعة،  الدرجة 
قليلة ول تقي�ص اأداء الطالب ب�سكل كامل، ورمبا يعود ذلك اإىل حجم العالمة املعطاة لهذا النموذج 
التي تبلغ )5%( من عالمة الطالب يف املقرر، ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل الفهم اخلاطىء لدور 
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املدير، والذي ينظر اإليه على اأنه اإداري، وبالتايل جعل النموذج التقوميي بعيداً عن تغطية اجلوانب 
الإ�رشافية بالدرجة الكافية.

كما اأظهرت نتائج بوؤر النقا�ص اأن منوذج تقومي اأداء الطالب املعلم الذي يعباأ من قبل مدير 
الطالب  ان�سباط  مدى  ويقي�ص  الأوىل،  بالدرجة  الإدارية  اجلوانب  على  يركز  املتعاونة،  املدر�سة 
والتي  املركبة،  الفقرات  على  ويحتوي  واملدير،  املعلمني  مع  وتفاعله  املدر�سي  بالدوام  املعلم 

حتتوي على اأكرث من هدف، وهذا ي�سهم يف عدم قيا�سها ب�سكل دقيق.
منوذج تقومي الطالب املعلم الذي يعباأ من قبل املعلم املتعاون: . 3

ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والن�سب املئوية ل�ستجابات اأفراد 
جمتمع الدرا�سة لهذا املجال كما هو مو�سح يف اجلدول )6( .

اجلدول )6( : 
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية ودرجات تقدير امل�رضفني 

االأكادمييني لفقرات منوذج تقومي اأداء الطلبة املعلمني الذي يعباأ من قبل املعلم املتعاون 
يف التدريب العملي ملقرر الرتبية العملية مرتبة ترتيباً تنازلياً.

نص العبارةالرقمالرتبة
املتوسطات 

احلسابية*
االنحرافات 

املعيارية
النسب 
املئوية

درجة 
التقييم

مرتفعة79.1%3.9570.6865يسهل اإلجابة على فقراته.133

مرتفعة77.9%3.8940.8095متتاز فقراته بالوضوح.231

مرتفعة77.9%3.8940.9213يسهل احتساب عالمة الطالب املعلم من خالله.335

مرتفعة77.2%3.8620.6972تعرض فقراته بتسلسل منطقى.430

مرتفعة77%3.8510.7178يتميز بالشمولية.529

مرتفعة73.8%3.6920.9507تخلو فقراته من الفقرات املركبة.634

منخفضة52.8%2.6381.2080يحتوي على فقرات زائدة.732

منخفضة52.8%2.6381.1533يركز على األمور ذات العالقة بعناصر التقومي.836

املتوسط لدرجات مجال منوذج تقومي الطالب املعلم 
الذي يعبأ من قبل املعلم املتعاون

مرتفعة3.5530.5232%71.1

* أقصى درجة للفقرة )5( .

يتبني من اجلدول )6( اأن الدرجة الكلية ملتو�سطات تقديرات امل�رشفني الأكادمييني لنموذج 
تقومي اأداء الطلبة املعلمني يف التدريب العملي ملقرر الرتبية العملية، والذي يعباأ من قبل املعلم 

املتعاون ح�سلت على درجة تقدير مرتفعة، وكانت مرتفعة جداً ومبتو�سط ح�سابي بلغ )3.553( .



تقويم مناذج تقويم أداء الطلبة املعلمني ملقرر الرتبية العملية يف برنامج الرتبية يف جامعة القدس املفتوحة

اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح112

، فقد ح�سلت على درجة تقدير مرتفعة ومبتو�سط   )34  ،29  ،30 ،35 ،31 ،33( اأما الفقرات 
فقراته  على  الإجابة  �سهولة  على  الفقرات  هذه  وتن�ص   ،  )3.957  -  3.692( من  تراوح  ح�سابي 
الفقرتني  فيما ح�سلت  املعلم من خالله وغريها،  الطالب  احت�ساب عالمة  و�سهولة  وو�سوحها، 
واملتعلقة باحتوائه على   )2.638( )32، 36(  على درجة تقدير منخف�سة ومبتو�سط ح�سابي بلغ 

فقرات زائدة، وتركيزه على الأمور ذات العالقة بعنا�رش التقومي.
البنود  النموذج املطروح للمعلم املتعاون، وحجم  اإىل طبيعة  النتيجة،  الباحث هذه  ويعزو 
التي بلغت )10( ، وتنا�سبها مع العالمة املخ�س�سة له وهي )10%( من عالمة الطالب يف املقرر، 
 « ب  املتعلقة  الفقرة  ح�سول  الباحث  يعزو  مركبة.كما  فقرات  وجود  عدم  يف  اأ�سهم  الأمر  فهذا 
تركيزه على الأمور ذات العالقة بعنا�رش التقومي« على درجة تقدير منخف�سة، ومبتو�سط ح�سابي 
الفقرات  اإن  التقومي، حيث  الأكرث تكاماًل ملختلف عنا�رش  الفقرات  اإىل عدم وجود   ،  )2.638( بلغ 
املعرو�سة فيه عامة وتتناول ق�سايا حمددة، وهذا يتطلب مراجعته والعمل على تو�سعه بحيث 

ي�سمل خمتلف العنا�رش.
كما اأظهرت نتائج بوؤر النقا�ص اأن منوذج تقومي اأداء الطالب املعلم الذي يعباأ من قبل املعلم 
املتعاون يركز على الأمور الفنية والإدارية، ولكنه بحاجة اإىل تناول املوقف التعلمي من خمتلف 
اجلوانب كالتخطيط والتنفيذ والتقومي وال�سفات ال�سخ�سية الذاتية، انطالقا من دور املعلم املتعاون 

يف التدريب العملي، كما اأنه يحتوى على فقرات مركبة، ما ي�سعب قيا�سها ب�سكل دقيق.
ترتيب املجاالت الفرعية والدرجة الكلية: . 4

اجلدول )7( : 
ترتيب املجاالت الفرعية والدرجة الكلية ح�سب تقديرات امل�رضفني االأكادمييني لنماذج تقومي اأداء 

الطلبة املعلمني يف التدريب العملي ملقرر الرتبية العملية يف جامعة القد�س املفتوحة.

مجاالت الدراسةالرتبة
املتوسطات 

احلسابية
االنحرافات 

املعيارية
النسب 
املئوية

درجة 
التقييم

1
منوذج تقومي الطالب املعلم، الذي يعبأ من قبل املشرف 

األكادميي
مرتفعة3.7010.3996%74

2
منوذج تقومي الطالب املعلم، الذي يعبأ من قبل مدير املدرسة 

املتعاونة
مرتفعة3.6550.5069%73.1

3
منوذج تقومي الطالب املعلم، الذي يعبأ من قبل املعلم 

املتعاون
مرتفعة3.5530.5232%71.1

مرتفعة73.1%3.6540.4023الدرجة الكلية
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يت�سح من اجلدول )7( ان تقديرات امل�رشفني الأكادمييني لنماذج تقومي اأداء الطلبة املعلمني 
يف التدريب العملي ملقرر الرتبية العملية، ح�سلت على درجة تقدير مرتفعة، حيث ح�سل املجال 
املتعلق بالنموذج التقوميي الذي يعباأ من قبل امل�رشف الأكادميي على املرتبة الأوىل، وح�سل على 
املرتبة الثانية املجال املتعلق بالنموذج التقوميي الذي يعباأ من قبل مدير املدر�سة، بينما ح�سل 

املجال املتعلق بالنموذج التقوميي الذي يعباأ من قبل املعلم املتعاون على املرتبة الثالثة.
امل�رشف  قبل  من  يعباأ  الذي  التقوميي  النموذج  �سمولية  اإىل  النتيجة  هذه  الباحث  ويعزو 
يعباأ من  الذي  النموذج  بينما  للتنظيم،  بحاجة  اأنه  اإل  فيه،  التقومي  وتكامل عنا�رش  الأكادميي، 
قبل املدير، والآخر الذي يعباأ من قبل املعلم يحتويان على الفقرات القليلة واملركبة التي ي�سعب 
الطالب املعلم ب�سكل  اأداء  م  ُيقوَّ قيا�سها، وهذا ي�ستدعي مراجعتها واإعادة �سياغة فقراتها، حتى 

دقيق.
املتعاون،  املعلم  مع  الأكادميي  امل�رشف  تقومي  منوذج  يت�سابه  اأن  اأهمية  الباحث  ويرى 
وذلك بحكم الت�سابه يف اأدوار كل منهما، من خالل تركيزهم على الدور الفني املتعلق مب�ساهدة 
ح�س�ص �سفية، وتقومي اأداء الطالب املعلم من جميع اجلوانب، واأهمها:  التخطيط والتنفيذ والتقومي 
واملتابعة، بينما يركز النموذج التقوميي الذي يعباأ من قبل املدير املتعاون على الدور الإداري 
اأكرث من الدور الفني الإ�رشايف، وهذا ما يجعل منوذج املدير يختلف عن منوذج امل�رشف الأكادميي 

واملعلم املتعاون.
ويعزو الباحث هذه النتيجة، اإىل وجود الفقرات املركبة يف مناذج تقومي اأداء الطلبة املعلمني 
الثالثة، وعدم و�سوح بع�ص الفقرات، وهذا يجعل قيا�ص اأداء الطالب املعلم �سعبًا وغري دقيق، كما 
يعزو الباحث ح�سول منوذج تقومي اأداء الطالب املعلم الذي يعباأ من قبل امل�رشف الأكادميي على 
فقرة تقوميية، وبالتايل جعل هذا   )44( اإىل �سمولية فقراته، حيث بلغت عدد فقراته  هذه النتائج 
النموذج �ساماًل لقيا�ص جميع جوانب اأداء الطالب املعلم، غري اأن وجود التكرار وعدم و�سوح فقراته 
وازدواجية الهدف للفقرة، جعله غري دقيق يف قيا�ص اأداء الطالب املعلم، كما افتقر منوذج تقومي 
اأداء الطالب املعلم الذي يعباأ من قبل املعلم املتعاون، وكذلك النموذج الذي يعباأ من قبل املدير 
ة يف اأداء  املتعاون لل�سمولية، حيث ركز كل منهما على جوانب حمددة واأغفل جوانب اأخرى مهمَّ

الطالب املعلم.
ثانياً- النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثاين ومناق�سته:  ◄

وين�ص ال�سوؤال الثاين على:  »هل تختلف متو�سطات تقديرات امل�رضفني االأكادمييني 
الرتبية  ملقرر  العملي  التدريب  املعلمني يف  الطلبة  اأداء  تقومي  مناذج  فقرات  على 
العملية يف برنامج الرتبية يف جامعة القد�س املفتوحة باختلف متغري اجلن�س«؟ 
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لالإجابة عن هذا ال�سوؤال، ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والن�سب 
اأداء الطلبة املعلمني يف التدريب العملي  املئوية لتقديرات امل�رشفني الأكادمييني لنماذج تقومي 

ملقرر الرتبية العملية، تبعًا ملتغري اجلن�ص واجلدول )8( يو�سح ذلك.
اجلدول )8( : 

 املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية لفقرات مناذج تقومي اأداء 
الطلبة املعلمني يف التدريب العملي ملقرر الرتبية العملية تبعاً ملتغري اجلن�س.

النسب املئويةاالنحرافات املعياريةاملتوسطات احلسابيةالعدداملستوياتاملتغير

اجلنس
73.5%813.6730.4134ذكر

70.7%133.5340.3114أنثى

يتبني من اجلدول )8( اأن الذكور ح�سلوا على متو�سط ح�سابي بلغ )3.673( ، و )3.534( لالإناث.
الطلبة املعلمني يف  الأكادمييني لنماذج تقومي  اأن الختالف يف تقديرات امل�رشفني  وهذا يعني 

التدريب العملي ملقرر الرتبية العملية يعود ل�سالح الذكور.
ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل طبيعة امل�رشفني الذكور من حيث متابعتهم للتدريب العملي، 
ومرونة تنقلهم اإىل املدار�ص املتعاونة، اإ�سافة اإىل قلة اللتزامات البيتية مقارنة مع الإناث، الأمر 
الذي مُيكن الذكور من الإملام بالرتبية العملية، وتنفيذ املهمات والأن�سطة املطلوبة ملقرر الرتبية 
العملية، كما اأن الذكور وبحكم طبيعتهم يكونون اأكرث قدرة على التوا�سل مع الطلبة املعلمني من 

خالل و�سائل التوا�سل املختلفة كالربيد اللكرتوين والهاتف وغريها.
دالة  اأظهرت وجود فروق  التي   )2008( زامل  نتائج درا�سة  النتيجة مع بع�ص  واتفقت هذه 
اإح�سائيا يف التفاعل ال�سفي يف مقرر الرتبية العملية وفقًا ملتغري اجلن�ص.وتعار�ست مع بع�ص 
نتائج درا�سة اخلري�سا وال�رشعة والنعيمي )2010( ، ودرا�سة يون�ص )2008( ، ودرا�سة اأبو منرة وغامن 

)2007( ، ودرا�سة القا�سم )2007( ، ودرا�سة �ساهني )2007( .

ثالثاً- النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثالث ومناق�سته:  ◄

امل�رضفني  تقديرات  متو�سطات  تختلف  »ه��ل  على:  الثالث  ال�����س��وؤال  وين�ص 
العملي  التدريب  املعلمني يف  الطلبة  اأداء  تقومي  مناذج  فقرات  على  االأكادمييني 
ملقرر الرتبية العملية يف برنامج الرتبية يف جامعة القد�س املفتوحة باختلف 

العلمي«؟  املوؤهل  متغري 
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لالإجابة عن هذا ال�سوؤال، ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والن�سب 
اأداء الطلبة املعلمني يف التدريب العملي  املئوية لتقديرات امل�رشفني الأكادمييني لنماذج تقومي 

ملقرر الرتبية العملية، تبعًا ملتغري املوؤهل العلمي، واجلدول )9( يو�سح ذلك.
اجلدول )9( : 

 املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية لفقرات مناذج تقومي اأداء 
الطلبة املعلمني يف التدريب العملي ملقرر الرتبية العملية تبعاً ملتغري املوؤهل العلمي.

النسب املئويةاالنحرافات املعياريةاملتوسطات احلسابيةالعدداملستوياتاملتغير

املؤهل العلمي
74.5%373.7270.3717ماجستير

72.1%573.6060.4173دكتوراه

يتبني من اجلدول )9( اأن امل�رشفني من حملة املاج�ستري ح�سلوا على متو�سط ح�سابي بلغ 
)3.727( ، و )3.606( حلملة الدكتوراه.وهذا يعني اأن الختالف يف تقديرات امل�رشفني الأكادمييني 

لنماذج تقومي الطلبة يف التدريب العملي ملقرر الرتبية العملية يعود ل�سالح امل�رشفني من حملة 
املاج�ستري.

ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل خربة بع�ص امل�رشفني الأكادمييني من حملة املاج�ستري يف 
املنا�سبة يف  واخلربات  املهارات  امتالكهم  ي�سهم يف  الرتبوي، مما  والإ�رشاف  املدر�سي،  التعليم 
الإ�رشاف على التدريب العملي يف برنامج الرتبية يف جامعة القد�ص املفتوحة، حيث يعمل بع�سهم 
معلمًا اأو م�رشفًا تربويًا يف املدار�ص احلكومية، ويف الوقت نف�سه يعمل بوقت جزئي يف اجلامعة 
كم�رشف على مقرر الرتبية العملية، فات�ساله املتوا�سل مع التعليم يف املدار�ص يجعل اإ�رشافه اأكرث 

فاعلية من غريه.
رابعاً- النتائج املتعلقة بال�سوؤال الرابع ومناق�سته:  ◄

وين�ص ال�سوؤال الرابع على:  » هل تختلف متو�سطات تقديرات امل�رضفني االأكادمييني 
الرتبية  ملقرر  العملي  التدريب  املعلمني يف  الطلبة  اأداء  تقومي  مناذج  فقرات  على 
الرتبة  متغري  باختلف  املفتوحة  القد�س  جامعة  يف  الرتبية  برنامج  يف  العملية 

العلمية«؟ 
لالإجابة عن هذا ال�سوؤال، ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والن�سب 
اأداء الطلبة املعلمني يف التدريب العملي  املئوية لتقديرات امل�رشفني الأكادمييني لنماذج تقومي 

ملقرر الرتبية العملية، تبعًا ملتغري الرتبة العلمية واجلدول )10( يو�سح ذلك.
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اجلدول )10( : 
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية لفقرات مناذج تقومي اأداء 
الطلبة املعلمني يف التدريب العملي ملقرر الرتبية العملية تبعاً ملتغري الرتبة العلمية.

النسب املئويةاالنحرافات املعياريةاملتوسطات احلسابيةالعدداملستوياتاملتغير

الرتبة العلمية

74.1%93.7040.4739أستاذ مشارك

71.8%443.5900.4149أستاذ مساعد

75.2%273.7620.3935محاضر

72.3%143.6130.3147مدرس

تقومي  لنماذج  الأكادمييني  امل�رشفني  تقديرات  يف  الختالف  اأن   )10( اجلدول  من  يت�سح 
رتبة  من  الأكادمييني  امل�رشفني  ل�سالح  كان  العملية  الرتبية  ملقرر  العملي  التدريب  يف  الطلبة 
الأ�ستاذ  الأ�ستاذ امل�سارك، ثم املدر�ص، ثم  ، يليه   )3.762( املحا�رش حيث بلغ املتو�سط احل�سابي 

امل�ساعد.
ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل جمال عمل امل�رشف الأكادميي ال�سابق واحلايل، حيث يكون 
امل�رشف الأكادميي من اأ�سحاب الرتبة العلمية (حما�رش) قد عمل يف جمال التعليم املدر�سي قبل 
جميئه اإىل اجلامعة، وهذا ميكنه من الإ�رشاف على الطلبة املعلمني والتعامل مع النموذج التقوميي 
للم�رشف الأكادميي وغريه من النماذج ب�سكل اأكرث فاعلية، كما اأن اهتمامات امل�رشف الأكادميي 
من الرتب العلمية الأخرى يف البحوث والدرا�سات، والوقوف على اأهم الق�سايا املتعلقة بالتدريب 

العملي، مُتكنهم من درا�سة مناذج تقومي اأداء الطالب املعلم، وبالتايل التعامل معها ب�سكل فعال.
خام�ساً- النتائج املتعلقة بال�سوؤال اخلام�س ومناق�سته:  ◄

وين�ص ال�سوؤال اخلام�ص على:  » هل تختلف متو�سطات تقديرات امل�رشفني الأكادمييني على 
برنامج  العملية يف  الرتبية  العملي ملقرر  التدريب  املعلمني يف  الطلبة  اأداء  فقرات مناذج تقومي 

الرتبية يف جامعة القد�ص املفتوحة باختالف متغري التخ�س�ص«؟ 
لالإجابة عن هذا ال�سوؤال، ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والن�سب 
اأداء الطلبة املعلمني يف التدريب العملي  املئوية لتقديرات امل�رشفني الأكادمييني لنماذج تقومي 

ملقرر الرتبية العملية، تبعًا ملتغري التخ�س�ص واجلدول )11( يو�سح ذلك.
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اجلدول )11( : 
 املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية لفقرات مناذج تقومي اأداء 

الطلبة املعلمني يف التدريب العملي ملقرر الرتبية العملية تبعاً ملتغري التخ�س�س.

النسب املئويةاالنحرافات املعياريةاملتوسطات احلسابيةالعدداملستوياتاملتغير

التخصص
73.2%493.6600.3958تربية وأساليب تدريس

72.9%453.6460.4137تخصصات أخرى

يتبني من اجلدول )11( اأن تخ�س�ص الرتبية واأ�ساليب التدري�ص قد ح�سل على متو�سط ح�سابي 
امل�رشفني  تقديرات  يف  الختالف  اأن  يعني  الأخرى.وهذا  للتخ�س�سات   )3.646( و   ،  )3.660( بلغ 
الأكادمييني لنماذج تقومي اأداء الطلبة املعلمني يف التدريب العملي ملقرر الرتبية العملية، كانت 

ل�سالح امل�رشفني من تخ�س�ص الرتبية واأ�ساليب التدري�ص، والفروق ب�سيطة جدا.
ويعزو الباحث هذه النتيجة، اإىل طبيعة املهارات التي ميتلكها امل�رشفون الأكادمييون من 
تخ�س�سات الرتبية واأ�ساليب التدري�ص واملناهج عن غريهم، حيث اإن توافر اجلانب الرتبوي والتقني 
يف املنهجيات الرتبوية والإ�رشافية ميكنهم من التعامل وتقدير النماذج التقوميية ب�سكل خمتلف 
التدري�ص،  باأ�ساليب  تتعلق  والتي  يدر�سونها  التي  املقررات  طبيعة  اإىل  ذلك  ويعود  الآخرين،  عن 
والدارة ال�سفية، والقيا�ص والتقومي وغريها التي ترتبط ارتباطًا مبا�رشاً بالتدريب العملي ملقرر 

الرتبية العملية ومناذجه التقوميية.
يف   )2007( ، ودرا�سة القا�سم   )2007( واتفقت هذه النتيجة مع بع�ص نتائج درا�سة �ساهني 
اخلري�سا  درا�سة  نتائج  بع�ص  مع  النتيجة  هذه  التخ�س�ص.وتعار�ست  ملتغري  تعزى  فروق  وجود 
عدم  اأظهرت  والتي   )2008( يون�ص  ودرا�سة   ،  )2008( زامل  ودرا�سة   ،  )2010( والنعيمي  وال�رشعة 

وجود فروق تعزى اإىل التخ�س�ص.
�ساد�ساً- النتائج املتعلقة بال�سوؤال ال�ساد�س ومناق�سته:  ◄

وين�ص ال�سوؤال ال�ساد�ص على:  » هل تختلف متو�سطات تقديرات امل�رضفني االأكادمييني 
الرتبية  ملقرر  العملي  التدريب  املعلمني يف  الطلبة  اأداء  تقومي  مناذج  فقرات  على 
العملية يف برنامج الرتبية يف جامعة القد�س املفتوحة متغري اخلربة اجلامعية«؟ 

لالإجابة عن هذا ال�سوؤال، ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية، والن�سب 
اأداء الطلبة املعلمني يف التدريب العملي  املئوية لتقديرات امل�رشفني الأكادمييني لنماذج تقومي 

ملقرر الرتبية العملية، تبعًا ملتغري اخلربة اجلامعية واجلدول )12( يو�سح ذلك.
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اجلدول )12( : 
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية لفقرات مناذج تقومي اأداء 
الطلبة املعلمني يف التدريب العملي ملقرر الرتبية العملية تبعاً ملتغري اخلربة اجلامعية.

النسب املئويةاالنحرافات املعياريةاملتوسطات احلسابيةالعدداملستوياتاملتغير

اخلبرة اجلامعية

75.7%5193.7860.3344 سنوات فما دون  

70.9%393.5470.3768من -6 10 سنوات  

74%363.7000.4405أكثر من 10سنوات  

لنماذج  الأكادمييني  امل�رشفني  تقديرات  يف  الختالف  اأن   )12( اجل��دول  من  يت�سح 
امل�رشفني  ل�سالح  العملية، كان  الرتبية  العملي ملقرر  التدريب  املعلمني يف  الطلبة  اأداء  تقومي 
احل�سابي  املتو�سط  بلغ  دون) حيث  فما  �سنوات   5) اجلامعية  اخلربة  اأ�سحاب  من  الأكادمييني 

. )3.786(

اأهمها خربة امل�رشف الأكادميي  اأكرث من عامل، لعل من  اإىل  النتيجة،  الباحث هذه  ويعزو 
ال�سابقة، فغالبًا قبل جميئه اإىل اجلامعة يكون قد عمل مدر�سًا اأو م�رشفًا تربويًا، اأو عمل يف اإحدى 
املوؤ�س�سات الرتبوية، والعامل الآخر حداثة عمله يف اجلامعة، وعدم تثبيته يف العمل اإل بعد اأربع 
�سنوات، كل ذلك قد يجعل دافعيته والتزامه بالعمل عاليًا واأكرث من غريه،  وبالتايل حر�سه على 

التعامل مع مناذج التقوميية للطلبة املعلمني ب�سكل اأكرث من غريه.
�سابعاً- النتائج املتعلقة بال�سوؤال ال�سابع ومناق�سته:  ◄

وين�ص ال�سوؤال ال�سابع على:  »هل تختلف متو�سطات تقديرات امل�رضفني االأكادمييني 
الرتبية  ملقرر  العملي  التدريب  املعلمني يف  الطلبة  اأداء  تقومي  مناذج  فقرات  على 
العملية يف برنامج الرتبية يف جامعة القد�س املفتوحة باختلف متغري عدد مرات 

االإ�رضاف على املقرر«؟ 
لالإجابة عن هذا ال�سوؤال، ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية، والن�سب 
اأداء الطلبة املعلمني يف التدريب العملي  املئوية لتقديرات امل�رشفني الأكادمييني لنماذج تقومي 
ملقرر الرتبية العملية، تبعًا ملتغري عدد مرات الإ�رشاف على مقرر الرتبية العملية، واجلدول )13( 

يو�سح ذلك.
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اجلدول )13( : 
 املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية لفقرات مناذج تقومي اأداء 

الطلبة املعلمني يف التدريب العملي ملقرر الرتبية العملية تبعاً ملتغري عدد مرات االإ�رضاف على املقرر.

النسب املئويةاالنحرافات املعياريةاملتوسطات احلسابيةالعدداملستوياتاملتغير

عدد مرات اإلشراف 
على مقرر التربية 

العملية

71.6%233.5800.3772من-1 2 مرة 

74.8%273.7380.3666من-3 4 مرات

72.8%443.6410.4341أكثر من4 مرات

يت�سح من اجلدول )13( اأن الختالف يف تقديرات امل�رشفني الأكادمييني لنماذج تقومي اأداء 
الطلبة املعلمني يف التدريب العملي ملقرر الرتبية العملية كان ل�سالح امل�رشفني الأكادمييني ممن 
لديهم (3 - 5 دورات) ، حيث بلغ املتو�سط احل�سابي )3.738( ، يليه امل�رشفون الأكادمييون الذين 

لديهم (اأكرث من 5 دورات) ، ثم امل�رشفون الذين لديهم (من 1 - 2 دورة) .
ويعزو الباحث هذه النتيجة، اإىل اكت�ساب امل�رشف الأكادميي املهارات املتعلقة بالإ�رشاف 
على التدريب العملي ودرا�سة مناذج تقومي اأداء الطلبة املعلمني ب�سكل اأكرث من غريهم، وذلك بحكم 
اإنه يف كل مرة  العملية، حيث  الرتبية  العملي ملقرر  التدريب  التي ي�رشف فيها على  عدد املرات 
اإ�رشاف على املقرر،  قد يكت�سب خربات جديدة ت�ساعده يف فهم التدريب العملي ومناذج تقومي اأداء 

الطلبة املعلمني.
ثامناً- النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثامن ومناق�سته:  ◄

وين�ص ال�سوؤال الثامن على:  »هل تختلف متو�سطات تقديرات امل�رضفني االأكادمييني 
الرتبية  ملقرر  العملي  التدريب  املعلمني يف  الطلبة  اأداء  تقومي  مناذج  فقرات  على 
العملية يف برنامج الرتبية يف جامعة القد�س املفتوحة باختلف متغري املنطقة«؟ 
املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت  ال�سوؤال،  هذا  عن  لالإجابة   
والن�سب املئوية لتقديرات امل�رشفني الأكادمييني لنماذج تقومي اأداء الطلبة املعلمني يف التدريب 

العملي ملقرر الرتبية العملية، تبعًا ملتغري الفرع واجلدول )14( يو�سح ذلك.
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اجلدول )14( : 
 املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية لفقرات مناذج تقومي اأداء 

الطلبة املعلمني يف التدريب العملي ملقرر الرتبية العملية تبعاً ملتغري املنطقة.

النسب املئويةاالنحرافات املعياريةاملتوسطات احلسابيةالعدداملستوياتاملتغير

املنطقة 

393.6290.435772.6الفروع في محافظات شمال الضفة.

83.5380.256770.8الفروع في محافظات وسط الضفة.

163.5470.309670.9الفروع في محافظات جنوب الضفة.

313.7710.416575.4الفروع في قطاع غزة.

يتبني من اجلدول )14( اأن الختالف يف تقديرات امل�رشفني الأكادمييني لنماذج تقومي اأداء 
الطلبة املعلمني يف التدريب العملي ملقرر الرتبية العملية كان ل�سالح امل�رشفني الأكادمييني يف 
الفروع التعليمية يف قطاع غزة، حيث بلغ املتو�سط احل�سابي )3.771( ، يليه الفروع التعليمية يف 

مناطق (ال�سمال) ، ثم فروع (اجلنوب) ، ثم الفروع التعليمية يف مناطق (الو�سط) .
التعليمية،  الفروع  تنفيذها يف  واليات  املتابعات  اإىل طبيعة  النتيجة،  الباحث هذه  ويعزو 
وطبيعة توزيع �سعب الرتبية العملية على امل�رشفني الأكادمييني، حيث يتجه بع�سهم اإىل احلر�ص 
على اأن يكون ن�ساب امل�رشف الأكادميي من الرتبية العملية �سعبة واحدة فقط كما هو احلال يف 
فروع غزة التعليمية، ويف بع�ص الفروع التعليمية يكون ن�ساب امل�رشف الأكادميي من الرتبية 
املكلف  املعلمني  الطلبة  من  حمدود  عدد  امل�رشف  لدى  يكون  فعندما  واأك��رث،  �سعبتني  العملية 
بالإ�رشاف عليهم، يكون لديه الوقت الكايف لدرا�سة النماذج التقوميية والأمور املتعلقة بالرتبية 
العملية، يف حني اإن عدد الطلبة املعلمني الكبري عند امل�رشف الأكادميي، يجعل تركيزه على كيفية 

تغطية الزيارات املطلوبة دون الهتمام كثرياً بالنماذج التقوميية.
كما يعزو الباحث هذه النتيجة اإىل اللقاءات التي تنظمها الفروع التعليمية، وحمتواها، حيث 
تناق�ص الفروع التعليمية الق�سايا والنماذج التقوميية املتعلقة بالرتبية العملية مع بداية كل ف�سل 

درا�سي، مما يزيد من فهم امل�رشف الأكادميي وتقديره لنماذج تقومي اأداء املعلم الطالب.
واتفقت هذه النتيجة مع بع�ص نتائج درا�سة القا�سم )2007( يف وجود فروق دالة اإح�سائيًا 
التي اأظهرت عدم وجود  تعزى ملتغري املنطقة.وتعار�ست مع بع�ص نتائج درا�سة يون�ص )2008( 
فروق يف ا�ستجابات اأفراد جمتمع الدرا�سة طبقًا ملتغري املركز الدرا�سي.وتعار�ست اأي�سا مع بع�ص 

نتائج درا�سة اأبو منرة وغامن )2007( التي اأظهرت عدم وجود فروق تبعًا ملكان العمل.
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التوصيات: 
يف �سوء النتائج التي اأ�سفرت عنها الدرا�سة، تو�سل الباحث اإىل التو�سيات االآتية: 

�رشورة حتديد الكفايات التي ينبغي توافرها يف الطالب املعلم، وانعكا�سها على النماذج . 1
التقوميية.

ملقرر . 2 العملي  التدريب  يف  املعلمني  الطلبة  اأداء  تقومي  مناذج  �سياغة  اإع��ادة  �رشورة 
الرتبية العملية، بحيث يراعى فيها: 

ال�سياغة املحددة. -
الفقرات التي حتمل هدفًا واحداً. -
الفقرات املنتمية للمجال الذي تن�سوي حتته. -
عدد الفقرات املنا�سب للنموذج حتى ل ي�سبح م�ستتًا للمقّوم. -
الفقرات التي ميكن قيا�سها. -
مراعاة خ�سو�سية كل منوذج تقوميي يف مقرر الرتبية العملية، وهي كالآتي:  . 3
اأن ي�ستمل منوذج التقومي الذي يعباأ من قبل املعلم املتعاون وامل�رشف الأكادميي على  -

عنا�رش التقومي للموقف ال�سفي ب�سكل متكامل:  التخطيط، والتنفيذ، والتقومي، وال�سفات ال�سخ�سية 
والقيادية.

اأن يركز منوذج التقومي الذي يعباأ من قبل مدير املدر�سة املتعاونة على النواحي الإدارية  -
للطالب املعلم ب�سكل دقيق، اإ�سافة اإىل بع�ص الأمور الفنية.

�رشورة اعتماد ملف لكل طالب )Portfolio( يهتم بتوثيق اأعماله ونتاجاته خالل التدريب . 4
العملي، وتخ�سي�ص جزء من العالمة لهذا امللف.

اأن ت�ستمل مناذج تقومي اأداء الطلبة املعلمني على اجلوانب املعرفية والوجدانية والوجدانية . 5
ب�سكل عام، والرتكيز على اجلانب- الأدائي- ب�سكل خا�ص.

املدر�سة . 6 ومدير  املتعاون  واملعلم  الأكادميي  امل�رشف  بني  التقوميية  املفاهيم  توحيد 
املتعاونة، حتى يكون التقومي للطالب املعلم دقيقًا، ويعرب عن م�ستواه احلقيقي.

اإجراء درا�سات وبحوث حول الأ�ساليب التقوميية امل�ستخدمة يف اجلانب العملي للمقررات . 7
بت�سورات  للخروج  وذلك  الجتماعية وغريه،  التنمية  امليداين لربنامج  التدريب  الدرا�سية، مثل:  

ومناذج تقوميية للطلبة يف خمتلف املقررات الدرا�سية.
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
اأبو منرة، “حممد خمي�ص” ح�سني وغامن، ب�سام عمر )2007( .امل�سكالت التي تواجه طلبة . 1

املتعاونة.جملة  الأطراف  نظر  امليداين من وجهة  التطبيق  اأثناء  املتدربني  الرتبوية  العلوم  كلية 
جامعة القد�ص املفتوحة لالأبحاث والدرا�سات، ع )10( :  185 - 217.

اجلودة . 2 معايري  �سوء  يف  املعلم  تكوين  .منظومة   )2003( ال��رزاق  عبد  حممد  اإبراهيم، 
ال�ساملة.دار الفكر للطباعة والن�رش والتوزيع، عمان.

جامعة القد�ص املفتوحة )2011( .دليل جامعة القد�ص املفتوحة )2011 - 2012( .جامعة . 3
القد�ص املفتوحة، فل�سطني.

جامعة القد�ص املفتوحة )2010( .دليل املقررات العملية للعام اجلامعي )2010 - 2011( . 4
.برنامج الرتبية، جامعة القد�ص املفتوحة، فل�سطني.

جامعة القد�ص املفتوحة (2008، اأ) .القيا�ص والتقومي يف التعلم والتعليم.فل�سطني.. 5
جامعة القد�ص املفتوحة (2008، ب) .الرتبية العملية.فل�سطني.. 6
جامعة القد�ص املفتوحة )1997( .ن�رشة تعريفية بجامعة القد�ص املفتوحة.فل�سطني.. 7
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